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MÍSTO ČINU  
- KAŠPERSKÉ HORY
nebudete věřit, co se stalo v „nováčku“! léto začalo tím nejkrásnějším 
překvapením: „huRá - Dovolená!“ odjeli jsme ráno a na Šumavě nás 
přivítalo teplé, slunečné počasí a výborný oběd u pana holečka.
Během jednoho týdne jsme prožili spoustu dobrodružství a zábavy, při hledání  
pokladu, poznávání historických památek, překonávání strmých šumavských 
kopců a dokonce i strachu z noční bouřky.
V národním parku nás přivítala sborovým vytím smečka vlků. Nenechali  
jsme si ujít ani krmení rysí rodinky, ani sledování jelenů při odpočinku  
v lesním porostu.
V místní cukrárně jsme si pochutnali na výborné kávičce, zmrzlině a poháru. 
„A nikomu to neříkejte - my mlsali každý den!”
Na rozloučenou jsme měli opravdový táborák, kde jsme opékali vuřty  
a zpívali s tetou Anetkou, která nám k tomu hrála na kytaru.
Už se těšíme na příští rok. Držte nám palce, ať nám to vyjde!

Děti z „Nováčku“
Jitka Kalousková, Gabriela Vondrášková, Milena Králová, PSS pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, DOZP „Nováček“



Výlet na Bolevecký rybník 
Dne 29. června jsme si udělali výlet na bolevecký rybník. počasí nám 
přálo, a tak se nám procházka po hrázi rybníka vydařila. cestou jsme si 
prohlédli staré duby, jejichž stáří je odhadováno na 400 let. 
Pro zajímavost uvádíme, že výška největšího dubu je 27 metrů a obvod kmene 
705 centimetrů. V roce 1987 byly všechny tři duby prohlášeny jako chráněné. 
Samozřejmě, že jsme si prohlédli i ostatní rostoucí flóru okolo rybníka. Mohli 
jsme obdivovat i otužilé a odvážné plavce. Cestu okolo rybníka jsme zakončili 
dobrou kávou a občerstvením v místní restauraci. Jsme rádi, že se nám výlet 
vydařil a už se těšíme na další.

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



ve čtvrtek 22. srpna přišla opět do našeho do- 
mova zvláštní návštěva. mohli jsme splnit sen 
některým našim uživatelům - setkat se znovu  
s canisterapeutickými pejsky z oseka u Rokycan. 
Speciálně vycvičení pejskové a také kočičky k nám 
dříve v době „předkovidové“ pravidelně docházeli. 
Nyní nastal čas tradici opět obnovit. Dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavého o výcviku a životě pejsků  

i jejich páníčků. Příjemné dopoledne jsme si užili 
při společném hlazení, polohování a podávání  
tlapek nebo házení pamlsků. Už se moc těšíme  
na další setkání. Hana Nigrinová, 

pracovník v sociálních službách pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost,  

DZR „Čtyřlístek“

Mše svatá
V našem domově jsme rovněž 
obnovili i setkávání s páterem 
p. Jiřím Barhoněm, kterého naši 
uživatelé dobře znají za dobu, 
po kterou k nám jezdí pečovat 
o duchovní stránku těch, kteří 
mají víru jako nezbytnou součást 
svého života. 

Dana Macháčková,  
pracovník v sociálních službách 

pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost,  

DZR „Sněženka“

CANISTERAPIE V DZR „ČTYřlÍSTEK“



VE „SNěžENCE“  
SE NENUDÍME
ať je vedro nebo pod mrakem, vždy se najde způsob, 
jak využít volný čas. v nabídce aktivit si každý  
z uživatelů najde svoji oblíbenou činnost. 
Vyznavači pohybových aktivit si mohou vylepšovat 
koordinaci pohybů při kondičním cvičení a míčových 
hrách. Ti, co rádi procvičují mozkové závity si přijdou  
na své při trénování paměti. Zručnost a jemnou moto- 
riku si klienti udržují tvořením při ručních pracích.  
A kdo si rád zazpívá „od podlahy“, pro toho je tu 
muzikoterapie. Pro soutěživé jedince pořádáme klání  
při stolní hře „Člověče, nezlob se“. Každý si zkrátka  
pro sebe najde „to pravé ořechové“! 

Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách pro 
základní výchovnou nepedagogickou činnost,  

DZR „Sněženka“



Setkání s našimi  
dobrovolníky z ADRY
Dne 21. července jsme se sešli pod stanem v naší 
krásné zahradě, kde nám zazpívali a zahráli dobro- 
volníci z aDRY. 
Vše se vydařilo jak má být, i počasí bylo jako stvořené 
pro takovou akci. Chtěli bychom touto cestou podě- 
kovat našim kolegyním Katce a Terezce, že se k nám 
přidaly a zpestřily svým vystoupením probíhající pro- 
gram. Děkujeme i ostatním kolegyním s pomocí svozu 
našich uživatelů a uživatelek.

Irena Kuncová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost,  

DZR „Čtyřlístek“

OPěTOVNÉ SETKáNÍ  
S DUEM „VAAN“
i tento měsíc nás 20. července navštívil pan václav 
žákovec s paní aničkou volínovou. 
Počasí nám sice příliš nepřálo, bylo poměrně chlad-
no, ale ani tak jsme si nedali zkazit náladu. Koncert 
proběhl na zahradě našeho domova a atmosféra byla 
jako vždy skvělá. 

Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách 
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, 

DZR „Sněženka“
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PřáTElSKÉ SETKáNÍ
mládežníci z Čech, moravy a slovenska navštívili náš domov, aby si jen 
tak úplně obyčejně popovídali a zazpívali s našimi seniory. Dozvěděli  
jsme se o náplni jejich prázdninového projektu, který je zaměřen na bu- 
dování mezilidských a mezigeneračních vztahů a na prevenci zdraví. 
Možná jste na náměstí Republiky zaregistrovali rozmístěné hráškově zelené 
stany plné mladých lidí, kteří kolemjdoucím nabízeli změření krevního tlaku, 
zvážení a zaznamenání dalších tělesných parametrů. Tyto „Dny zdraví“ 
byly součástí mládežnického projektu s názvem „Dotkni se nebe“. Společné 
povídání a zpívání lidových  písniček s kytarou našim obyvatelům zpestřilo 
letní dny a podle reakcí našich uživatelů, které zněly asi takto: „Byli to sym-
patický a slušně vychovaný mladý lidi...“, „Vystoupení bylo milé a laskavé...“, 
„Bylo to takové nevyumělkované...“, můžete sami posoudit, jak se společné 
setkání našim seniorům líbilo. 

Zpívání na zahradě  
v DZR „Čtyřlístek“
Ve čtvrtek dne 15. července 2021 u nás vystoupil 
se svojí produkcí pan Václav Šimon, který nás 
potěšil hrou na kytaru s trampskými a country 
písněmi. Počasí nám přálo a tak se akce konala  
v zahradě našeho domova. 

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

DZR „Čtyřlístek“

Celým programem provázeli Ján Li- 
botovský a Stano Slamka, kterým za 
příjemně strávený čas moc děkujeme.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DZR „Petrklíč“


