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Zahradní slavnost
letos se po roční pauze v Domově se zvláštním režimem „Čtyřlístek“  
v kotíkovské ulici v plzni konala tradiční, již 22. zahradní slavnost pod 
názvem „cirkus bude!“. celá výzdoba se nesla v cirkusovém duchu, 
zaměstnanci byli ten den v kostýmech a v maskách, nechyběly balónky 
se zvířátky. na úvod nechyběl cirkusový průvod v čele s principálem, 
ředitelem městského ústavu sociálních služeb města plzně, ing. vladi- 
mírem chuchlerem a jeho družinou. 
Po slavnostních projevech domácích i hostů, mezi kterými nechyběla 
náměstkyně primátora města Plzně Mgr. Eliška Bartáková, starostka 
Městského obvodu Plzeň 1 Ing. Helena Řežábová, druhá místostarostka 
Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Ilona Jehličková, vedoucí odboru sociál- 
ních služeb Magistrátu města Plzně PhDr. Alena Hynková MBA a vedoucí 
Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ Bc. Eva Žípková, začal pestrý  
program. 
Zahájení se ujaly mažoretky pod vedením Pavly Olšovské. Mnoho smíchu  
přineslo vystoupení Cirkusu Paciento z Ledovce. Úžas a potlesk vzbudilo  
vystoupení artistů: nejrychlejšího žongléra na světě, lidského pera a taneč- 
nice s perskou tyčí. Překvapením byl obrovský transformer. Následovalo 
vystoupení břišních tanečnic Daima Dancers. Nadšení diváků vzbudilo  
vystoupení papoušků a následné focení s nimi. Nechyběli ani poníci na po- 
mazlení a svezení dětí. Psí tanec se svými psy předvedla Sabina Nováková, 
jejíž pejsky Nelu a Charlieho uživatelé znají z canisterapeutických návštěv  
v domově. Pokračování na straně 2.



Zahradní slavnost
Dokončení ze strany 1.
Celou atmosféru doplňovala hudba skupiny The Foamies a MM Music. 
Neuvěřitelnou souhru člověka s koněm předvedl kovboj Jimmy se svým 
úžasným koněm Marsem. Krásné bylo vystoupení mažoretek pod vedením 
Kamily Pečenkové. Všechny potěšilo vystoupení dětí ze souboru Jiřičky.  
Až do pozdního odpoledne se mohli uživatelé i návštěvníci slavnosti  
za asistence fakíra svézt po okolí domova v kočáře s koňským spřežením pana 
Hasche z Radčic. Celý den se grilovaly klobásy a vepřové kýty a čepovalo 
pivo, Birell a kofola v pohostinství U Opičáka, točila se česká vanilková  
a čokoládová zmrzlina, podávala káva s koblížky a se šátečky v kavárně  
U Jelimana. Kdo měl zájem, mohl si nechat věštit budoucnost ve věštírně  
U Šťouralky, nechat si něco hezkého namalovat na obličej od profesionálů  
či zakoupit výrobky uživatelů v obchůdku Kup si to. Celou akcí provázel 
moderátor Českého rozhlasu Mgr. Stanislav Jurík. 
Prožili jsme společně krásný a slunečný den nabitý zážitky a zábavou. 
Bavili se malí i velcí. Nic z toho by nebylo možné bez obrovského nasazení 
zaměstnanců, kteří se podíleli na přípravách a pořádání slavnosti - díky 
všem cirkusákům, kočovníkům, klaunům, krasojezdkyním i zvířátkům,  
díky našemu principálovi, díky všem sponzorům, díky všem, co přiložili  
ruku k dílu! 
Cirkus to, věru, opravdu byl - přijel, zazářil a zase odjel. Kdo přijede příští 
rok? Nechte se překvapit a přijďte se podívat! 

Bc. Eva Žípková, vedoucí útvaru DZR „Čtyřlístek“



návštěva Zahradní slavnosti
Každý rok je pro nás Zahradní slavnost konaná v Domově  
se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ velkou událostí. I letos jsme 
proto velice rádi přijali pozvání Bc. Evy Žípkové na 22. ročník 
slavnosti s názvem CIRKUS BUDE. 
Tleskali jsme šikovným mažoretkám, obdivovali obří papoušky, užili 
jsme si krásnou jízdu v kočáře i jsme si nechali pomalovat obličej 
veselými barvičkami. 
Všem organizátorům patří veliké poděkování, jejich zásluhou jsme si 
tento den náramně užili. Již se velice těšíme na další ročník.

Uživatelé DOZP „Nováček“



taneční večer
Písně a tanec má každý rád, a tak i my „Nováčci“ jsme vyrazili na taneční večer pořádaný spolkem  
„Tak pojď s náma“. Přivítala nás příjemná atmosféra restaurace „Éčko“ i kouzelnické představení, které jsme 
shlédli s radostí. Po tanci nás čekala odměna v podobě výborné večeře, kterou si každý vybral podle chuti  
- pizza, řízek s hranolkami a jiné. Budeme se těšit na další příjemný taneční večer se skupinou ARRABAND.

Gabriela Vondrášková, pracovník v sociálních službách pro přímou obslužnou péči, DOZP „Nováček“

děkovné ohlédnutí
velkolepá akce, společné setkání, skvěle strávený čas, mnoho 
překvapení a plno zážitků, to je ve zkratce shrnutý popis 22. ročníku 
zahradní slavnosti v DzR „Čtyřlístek“. a jak se našim uživatelům  
z DzR „petrklíč“ zahradní slavnost líbila, vystihují jejich zážitky  
a postřehy:
„Velmi pěkně připravené a dobře zorganizované...“ 
„Klobása, kafíčko, zmrzlina, všechno mi chutnalo...“
„Jak přijel pan ředitel v kočáru se mi moc líbilo...“
„Děvčata se o nás pečlivě starala, lépe by to už ani nešlo...“

„Z programu se mi nejvíc líbily 
mažoretky a jejich krásné kostý- 
my...“
„Zasmála jsem se u scénky klauna 
s kropáčem a smetákem, kterým  
si čistil zuby...“
„Mně se líbilo představení Jardy 
papouška a jeho vášeň pro ptačí 
kamarády a taky byl dobrý vtipný 
konferenciér...“
„Je to moc pěkné, že se pro nás  
dělá takový hezký program...“
„Obdivuji práci všeho personálu, 
který měl kolem akce spoustu  
starostí...“
Naši senioři nešetřili pochvalný- 
mi a děkovnými slovy, která jsou 
pouze malými střípky z celkové- 
ho dojmu, který v našich divácích 
celá akce zanechala. Myslím,  
že slova našich obyvatel nikoho 
nenechají na pochybách, že se 
zahradní slavnost velmi vydařila 
a moc se líbila.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou 
činnost, DZR „Petrklíč“



ProcháZka Borským Parkem
podle kalendáře už kraluje podzim, ale sluníčko se i tak rozhodlo,  
že s námi ještě nějaký ten den stráví a zpříjemní nám konec měsíce září.  
a tak jsme využili pěkného počasí na procházku do borského parku,  
který máme v dosahu našeho domova. 
Pro uživatele to byla velice vítaná aktivita, jednak pro možnost delší trasy 
než jim poskytuje zahrada u domova a jednak pro malebné prostředí parku 
s možností posezení na četných lavičkách uprostřed zeleně. Došli jsme  
až k restauraci v areálu sportovního klubu „Slávie“, kde jsme na venkovní  
terase zakotvili na odpočinek, slunění a zhlédnutí sportovišť kolem nás.  
Na jednom hráli členové klubu fotbal, na druhém se rozcvičovali házenkáři. 
Prázdné byly zatím tenisové kurty. Uživatelé vzpomínali, jak fungoval klub 
„Slávie“ dříve, co pamatovali z dob jeho začátků, nejvíce ti, kteří na Borech 
bydleli a za mládí ho rovněž navštěvovali. Poté jsme se odebrali parkem  
zpátky domů. Z procházky byli všichni nadšeni, byl to pro ně nový zážitek, 
jiné prostředí a mnozí úplně pookřáli.

Dana Macháčková - Alexová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“ 
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návštěva čtyřnohých 
kamarádů
v pátek 3. září nás opět svou návštěvou poctili naši 
čtyřnozí kamarádi z oseka u Rokycan, kteří prošli 
canisterapeutickým výcvikem. přišli opravdu v hoj- 
ném počtu. Dohromady 6 pejsků a 3 kočičky  
v doprovodu svých páníčků. 
Mezi zvířátky byla například přítulná kočička Sametka,  
se kterou se uživatelé mohli mazlit na svých pokojích 
nebo při skupinových terapiích. Vyčníval také pejsek 
Jack, který se nejen nechal hladit a kartáčovat, ale také 
poslušně donášel míček, který mu naši uživatelé radostně 
házeli. Další pejsci zase svou energií a olizováním 
ošetřovali uživatelům bolavé klouby. Díky zvířecím 
kamarádům zavládla v našem domově skvělá nálada  
a uživatelé si jejich návštěvu náramně užili.

Mgr. Nikol Komendová, DZR „Čtyřlístek“


