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Duo Vaan  
hrálo a zpívalo
Dne 17. června 2021 se v za- 
hradě DZR „Čtyřlístek“ konalo  
hudební vystoupení „Dua Vaan“. 
Interpreti pan Václav Žákovec  
a Anička Volínová přinesli svým 
vystoupením dobrou náladu  
a pohodu. Rádi jsme si zazpívali 
známé i méně známé písničky 
z oblasti různých hudebních 
žánrů. Též počasí nám přálo,  
a tak bylo venku v zahradě hod- 
ně našich uživatelů a uživatelek. 
Díky patří též našim kolegyním  
z jednotlivých oddělení, které 
nám pomáhaly s doprovody uži- 
vatelů a uživatelek do zahrady 
domova. Hana Nigrinová, 

pracovník v sociálních službách 
pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost,  

DZR „Čtyřlístek“

DVořákoVské pohlazení  
V DzR „Čtyřlístek“
ve středu 23. června čekal náš domov „Čtyřlístek“ po dlouhé době  
koncert. Dechová harmonie plzeňské filharmonie nás navštívila v rámci 
svého letního hudebního projektu „Filharmonie seniorům“. 
Na programu byla Serenáda pro dechové nástroje, op. 44 od Antonína 
Dvořáka. Milým slovem koncert provázela PhDr. Zuzana Zatloukalová, 
archivářka Plzeňské filharmonie. Tato serenáda byla poprvé uvedena  
v Prozatímním divadle v Praze na Žofíně 17.11.1878. 
Filharmonici pod vedením japonského dirigenta Chuei Iwasakiho přednesli 
všechny čtyři části uvedeného díla. Koncert jsme vyslechli doslova jedním 
dechem. Za zvuku violoncella, kontrabasu, klarinetů, hobojů, fagotů a lesních 
rohů jsme se najednou všichni ocitli v koncertním sále nebo divadle. Moc 
děkujeme za nádherný zážitek.

Eva Skalová, pracovník v sociálních službách 
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



koncert ve „sněžence“
slunečné letní počasí v letošním měsíci červnu láká všechny  
k posezení venku, na zahradě uprostřed zeleně, kterou krášlí  
rozkvetlé květiny, příjemné na pohled i svojí vůní. 
A právě tohle prostředí stvořené k relaxaci jsme si v úterý  
15. června zvolili k pořádání koncertu pana Václava Žákovce  

a Aničky Volínové, jejichž 
hudba a zpěv nás pokaždé 
příjemně naladí a našim uži- 
vatelům dodají radost a energii. 
Samozřejmě, kromě hudeb-
ního pohlazení nechyběly ani 
opečené buřty. Vystoupení  
se jako vždy moc líbilo a už  
se těšíme na další z nich.

opět spoleČně
také aktivizační činnosti mohou již probíhat kolektivně, což všichni s radostí uvítali.  
společné setkávání a trávení volného času pozvedlo náladu celému domovu.

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

pozvání  
na „komunitní 
den sŠ Infis“
Střední škola informatiky a fi- 
nančních služeb poslala našemu 
domovu pozvánku na společné 
setkání ve venkovním areálu  
jejich školy. 
Akce se uskutečnila 22. června, 
kdy jsme s několika našimi uži- 
vateli navštívili tuto školu neda- 
leko našeho domova, kam jsme 
došli procházkou. Shlédli jsme zde 
úryvky divadelních her nastudo- 
vané žáky této školy. Bylo nám 
podáváno i občerstvení. Pobyt 
zde, mezi mladými studenty, byl 
příjemně stráveným časem.



„Moc jsem se těšila a přemýšlela co hezkého si vezmu na sebe. Jsem 
obdivovatelka vážné hudby a zvláště A. Dvořáka, hudba mne pohla- 
dila po duši a hodně jsem tleskala, protože to bylo moc krásné,“  
to jsou slova paní Zdeňky K. 
„Seděla jsem a poslouchala, měla jsem zavřené oči a vnímala jsem 
jednotlivé nástroje, byl to moc hezký zážitek,“ řekla paní Vlasta N. 
„Z dirigenta jsem nespustila oči, prožíval to celým svým tělem, spoko- 
jenost byla veliká,“ komentovala svůj zážitek paní Jiřina K. 
„Dirigent byl mladý a měl to v rukou, byl to machr, který se ve svém 
oboru vyzná,“ zaznělo z úst paní Anny K. 
Takové byly reakce našich uživatelů na jedinečný koncert Plzeňské  
filharmonie, který se uskutečnil 23.6.2021 ve 14 hodin v zahradní  
jurtě DZR „Petrklíč“. Komorní soubor Plzeňské filharmonie náš  
domov navštívil již podruhé. Od prvního velmi úspěšného předsta- 
vení, které bylo velkým povzbuzením v době izolace a velké nejistoty  
z bující pandemie, uplynul již celý rok. 
Plzeňská filharmonie ve svém projektu „Filharmonie seniorům“  
vystoupila v našem domově s novým programem nazvaným 
„Dvořákovské pohlazení“. Na programu zazněla Symfonie č. 6 D dur  
a Serenáda op. 44 od Antonína Dvořáka, kterou bravurně zahrál  
komorní soubor s názvem „Dechová harmonie“ pod vedením diri- 
genta Chuheie Iwasakiho. Jak název souboru napovídá, zazněly hlavně 
dechové nástroje, ale také i smyčcové. Naše posluchače představením 

DVořákoVské pohlazení V „petRklíČI“
provedla krok za krokem Zuzana 
Zatloukalová, která jednotlivé 
skladby zajímavě komentovala.  
Plzeňské filharmonii za hudební 
kulturní zážitek, který povznáší 
ducha moc děkujeme, neboť  
takové impulzy vlévající radost  
do srdcí, naši senioři moc 
potřebují. Šárka Bartošková, 

pracovník v sociálních službách 
pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost,  

DZR „Petrklíč“



Den souseDů
Evropský den sousedů, který podporuje komunitního ducha v růz- 
ných oblastech, proběhl v sobotu 26.6. 2021 v mezigeneračním centru 
Totem.

Zde se uskutečnil pro veřejnost celo- 
odpolední program a i náš domov 
DZR „Petrklíč“ přispěl, jak se říká, 
svou trochou do mlýna. V prostorách 
Totemu jsme uskutečnili malou ve- 
řejnou výstavku s prezentací ručních 
výrobků našich uživatelů, jako jsou  
vymalované květinové obrázky, papí- 
rové krajky, vlnění zajíčci a jehelníčky 
ve tvaru kloboučků. Naší účastí jsme 
chtěli tuto akci podpořit, neboť hlavní  
myšlenkou Evropského dne sousedů  
je posilovat dobré sousedské vztahy  
a to je snahou i našeho domova.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DZR „Petrklíč“

sportem ku „zdraví“
prosluněnou červnovou neděli využili uživatelé 
Dozp „nováček“ k účasti na běžeckém závodě 
Škodaland Race - Junior, který již po několikáté  
v řadě pořádá úmo 3 ve spolupráci s volnočaso- 
vým areálem Škodaland. 
Svoji fyzickou zdatnost a běžecké umění mohli  
změřit na několika stanovištích s překážkami typu 
provazový žebřík, kladina, přenášení pytlů písku 
nebo vodní příkop. Odměnou za podaný výkon jim 
byla krásná medaile a drobné dárky. Všichni účastníci 
si závod užili a již se těší na další ročník.

Bc. Dana Reitmayer Kličková,  
sociální pracovník, DOZP „Nováček“



Burza oblečení
Jelikož se pandemická situace změnila k lepšímu, měli jsme 
možnost uspořádat pro uživatele domova „Čtyřlístek“ bur-
zu oblečení. 
Během uplynulého období nám bylo darováno velké množství 
oblečení, které již svým dosavadním majitelům dosloužilo. 
Rozhodli se poslat ho dál. Tuto skutečnost naši klienti s ra- 
dostí uvítali. Vystavené oblečení během pár chvilek zmizelo. 
V rámci této malé, ale úspěch sklízející události, tak měli 
obyvatelé domova příležitost setkat se. Při dodržení všech 
nutných opatření se uživatelé opět potkali s lidmi z jiných 
oddělení, které dlouho neviděli, ale mohli se seznámit  
i s novými tvářemi, které k nám během pandemie osud  
zavál. 
Pod stan na zahradu našeho zařízení přišlo mnoho uživatelů. 
Těšili jsme se z velké účasti a veskrze pozitivních ohlasů. Na- 
startovali jsme tak letní sezónu plnou příjemných chvilek, 
strávených v našem parku, ať už při skupinových terapiích, 
společenských akcích či procházkách.

Martina Rodinová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost,  

DZR „Čtyřlístek“
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slaDkÝ DětskÝ Den  
V „noVáČku“
Dětský den je krásný den, který patří všem dětem. každého z oslavenců 
vždy potěší něco dobrého a sladkého. taková pochoutka chutná ještě 
více po zásluze, když si ji připraví každý sám a nazdobí podle své chuti.
Při vybírání receptu jsme měli hned jasno. Uznejte, kdo by neměl rád 
palačinky. Společnými silami jsme připravili těsto a pak už bylo na kaž- 
dém, aby si usmažil svou vlastní palačinku. Což nebylo jen tak, protože 
jsme museli dávat velký pozor a naučit se palačinku otáčet, aby se nám 
nepřipálila. Vše dobře dopadlo a to nejtěžší už jsme měli za sebou. Už nás 
čekalo jen zdobení marmeládou, šlehačkou a čokoládou nebo karamelem. 
A že to byl opravdu sladký, čokoládově čokoládový zážitek.
Letošní dětský den jsme si doslova vychutnali.

Oslavenci z DOZP „Nováček“ 
Aneta Šteklová, terapeutická činnost


