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ZáZrak jménem levandule
levandule je krásná, voňavá květina, ale i léčivá bylinka. když se řekne 
levandule, možná se vám kromě fialových květů ve váze a příjemné vůně 
vybaví i širá levandulová pole v jihofrancouzské oblasti provence.
Právě v tomhle období, během července a srpna, bychom zde mohli pozo- 
rovat nekonečné modré koberce této rostliny. 
Vůně levandule patří mezi jednu z nejoblíbenějších na světě. Už ve starém 
Římě byla sušená levandule používána při rituálních koupelích. Odtud  
pochází i její název. Latinské slovo lavare znamená koupat se. Adam a Eva  
prý třímali snítku levandule při vyhnání z ráje. Dokonce během 1. světové 
války, kdy byl nedostatek léků, se k hojení ran používal levandulový olej.
Záhony našeho domova jsou plné této zázračné květiny, a tak jsme se  
s našimi uživateli pustili do zpracovávání levandulové úrody. Terapeutky  
sklidily levanduli ze záhonů a uživatelé svázali bylinky do pěkných snopků  
na sušení. Díky pobytu na čerstvém vzduchu i nádherné vůni levandule  
zavládla mezi námi skvělá nálada a práci si všichni užívali. Ale ta ještě 
nekončí. Dalším krokem bude drobení a pak šití levandulových polštářků, 
pytlíčků, srdíček...
Nápadů je hodně a všichni doufáme, že se jich plno podaří zrealizovat.

Svitlana Buchak, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



Setkání S našimi  
chlupatými miláčky
V úterý 17.8. zavítali opět do našeho domova 
pejsci a kočičky. Tentokrát jsme vytvořili skutečně 
početnou skupinu natěšených uživatelů, kteří s nad- 
šením přišli strávit svůj volný čas do společnosti 
našich čtyřnohých kamarádů. 
Kočičky chovali na klíně, pejsky hladili, kartáčovali 
jim srst, odměňovali je drobnými pamlsky, nechali  
si od nich olizovat problematická místa na rukou  
a kolenou. Každý z uživatelů si pejsky i kočičky dosyta 
užil, bylo vidět, jak se zvedla nálada všech přítomných.  
A ti, kteří mezi námi nemohli, ze zdravotních důvodů, 
být a zůstali na pokojích na lůžkách, měli návštěvu 
chlupatých mazlíčků individuálně.

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

DZR „Sněženka“

Bublinkový den
v rámci našeho každodenního pobytu na zahradě 
měly děti tentokrát jinou zábavu, než trampolíny, 
nebo cákání ve vodě a prohánění míče a to velkou 
fůru bublin k praskání a honění po zahradě. 
Zapojily se malé, ale i velké děti a proháněly bubliny 
celé dopoledne, dokud našim tetám nedošlo „palivo”.  
Posuďte sami, jak málo stačí k dětské radosti: pár  
bublin, sluníčko a dobrá nálada...

Kateřina Schwarczová, pracovník v sociálních službách 
pro přímou obslužnou péči, DOZP „Nováček“



jaBlečný Závin je tradice
kdo by si, vážení, dovedl představit celý rok bez „zakousnutí se“  
do lahodného, šťavnatého, jablíčky a skořicí vonícího závinu? asi nikdo  
z těch, kteří jej milují. 
V našem domově je rovněž mnoho milovníků této dobroty. A tak jsme se 
směle pustili do práce s jeho přípravou. Okrajování jablek nebyl pro naše 
„kuchařinky“ žádný problém. Velmi zručně si s ním poradily. Práce jim šla  
od ruky a tak během chvilky některé z nich plynule přešly od okrajování 
jablek k jejich strouhání. Následovalo rozvalování placek listového těsta,  
nanesení ochucené jablečné náplně a zavinutí. I s tím si kuchařinky lehce 
poradily. Na plechy vložily pečící papír, na něj přenesly hotové záviny, potřely 
rozkvedlaným vajíčkem a už se nesly do trouby. Pak zbývalo jen čekat,  
až se z trouby bude linout jejich vůně. No, a co se upeče, musí se také náležitě 
ochutnat! My jsme si závin přímo vychutnali při odpoledním posezení  
u kávy, jako v kavárně, kdy některé z kuchařinek ochotně pomáhaly i při jeho 
krájení a servírování. Na sladké mlsání mohli samozřejmě přijít i ti, kteří se 
pečení závinů přímo neúčastnili. Odměnou našim šikovným kuchařinkám 
bylo to, že si všichni znamenitě pochutnali a nezbyl ani drobeček!

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



Setkání S pSími kamarády  
a trocha netradiční hudBy
Setkávání s psími kamarády patří mezi naše oblíbené návštěvy a stále 
nás baví. Kromě nácviku chůze s vodítkem, přeskoků přes překážky, 
vyčesávání speciálními hřebeny a „masáže jazykem“ jsme absolvovali  
i ukázku netradičních hudebních nástrojů (hang drum, kalimbu, 
chřestidla apod.). Poslouchali jsme různé malebné zvuky a tóny, 
vyzkoušeli si některé hudební nástroje a společně s pejsky i do rytmu 
tančili pod naším „šapitó“. Doufáme, že se brzy zase uvidíme...

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



Zpívání  
v Zahradě
Dne 11. srpna 2021 jsme se opět sešli  
s panem Ladislavem Šimonem, který  
u nás vystupuje pod názvem Old Boy,  
v zahradě našeho domova. 
Jeho countryové písně nás příjemně nala- 
dily. Publikum si zazpívalo známé i méně 
známé melodie. Celé dopoledne rychle 
uteklo a my se budeme těšit na některou  
z dalších návštěv countryového kytaristy  
a zpěváka. Hana Nigrinová, 

pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou 

činnost, DZR „Čtyřlístek“

jitule a dadule v „nováčku“
Dne 4.8.2021 nás v „nováčku“ po dlouhé době navštívilo divadlo 
Jitule a DaDule s „pohádkami pro neposlušné děti“. 
Představení se nám všem moc líbilo, smíchy jsme se za břicha popa- 
dali. Zároveň to bylo i naučné. Teď už víme, že se nemáme dloubat  
v nose a pořádně se mýt. Mohli bychom totiž skončit v chlívku  
na slámě! A to nejlepší na divadýlku? No přeci to, že jsme si v něm 
mohli i zahrát!

Dominika Cibulková, pracovník v sociálních službách pro základní 
výchovnou nepedagogickou činnost, DOZP „Nováček“
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loučení S létem
za letními teplými dny plnými slunce se již můžeme 
pouze ohlédnout, ale pro naše uživatele to byly dny, 
které trávili mnohem častěji venku procházkou v roz- 
kvetlém parku, nebo na lavičkách ve stínu markýz, 
nebo korun stromů. léto jsme strávili častějšími  
aktivitami na zahradních terasách a abychom unikli 
vysokým letním teplotám, scházeli jsme se nejčastěji  
v dopoledních hodinách. 
Mezi venkovní společné aktivity patřilo rehabilitační 
cvičení s měkkými overbally, po kterém vždy následo- 
valo oblíbené házení s míči. Na terasách jsme malovali, 
trénovali paměť, skládali puzzle, plnili jsme různé úko-
ly a úlohy na podporu kognitivních funkcí, hráli jsme  
pexeso a různé společenské hry. Oblíbené je i předčítání, 
v současnosti čteme knihu „Mé Nepálské lásky“, kde se 
setkáváme s českou dívkou Michaelou, která popisuje 
svůj pravdivý životní příběh velké touhy, založit školu 
a dětský domov pro opuštěné, nebo velmi chudé děti  
v Nepálu. Někteří posluchači během předčítání rádi vy- 
barvují rozmanité obrázky, jiní se nechají zcela vtáhnout 
do napínavého děje. Nyní naše společné aktivity budou 
probíhat spíše ve vnitřních prostorách, neboť se již dny 
ochlazují a nestálé počasí často střídá déšť. 

Závěrem se s vámi rozloučíme básničkou, ve které 
vyjádřila své pocity naše milá uživatelka paní Anička B.
Ančo, vstávej, budeš cvičit, své tělo si budeš ničit, 
procvičíš si ruce, nohy, dostaneš se do pohody. 
Vyskočím si vesele z té dřevěné postele, 
na vozík se posadím, na terasu vyrazím. 
Potom přijde léčba prací, která nám všem zdraví vrací, 
stříhám, lepím, maluji a z toho se raduji.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost,  

DZR „Petrklíč“


