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Čekání  
na jaro
Jaro se nám nezadržitelně 
blíží, tak jsme se s uživateli  
v „Nováčku“ rozhodli mu 
trochu pomoci. 
Začali jsme v ergoterapeutic- 
kých dílnách vyrábět spoustu 
jarních dekorací, kterými jsme 
si vyzdobili i naši novou chod- 
bu, abychom ho k nám trochu 
přilákali. 
Uvidíme v příštích týdnech, 
jestli se nám naše snaha zúročí. 
Halóóó, JARO, tady jsme!!!!

Aneta Šteklová, terapeutická 
činnost DOZP „Nováček“  

a uživatelé

Umožnění návštěv  
v domově „Čtyřlístek“
musím zkonstatovat, že moji známí se mě často ptají, jak u nás v domově 
mohou probíhat návštěvy uživatelů, když v jiných domovech a zařízeních 
to v současné době není umožněno. mé vysvětlení zní jednoduše: „Máme 
vybudovanou návštěvní místnost, kde se mohou uživatelé přes ochranné 
plexisklo vidět s rodinnými příslušníky nebo známými.“ 
Slovní komunikace probíhá přes zabudované mikrofony z jedné i druhé 
strany plexisklového štítu. Na jedné návštěvě mohou hovořit dva uživatelé,  
předělení paravánem, pak už jen záleží na ohleduplnosti a tolerantnosti  
návštěv, které se zde potkávají. Ne jednou se stává, že chybí ohleduplnost  
a takt vůči ostatním, kdy se jedna návštěva zbytečně snaží překřičet tu dru- 
hou a pak celé netaktní vystupování svádí na špatné technické vybavení. 
Mnohdy nás stojí hodně sil takové neukázněné návštěvy uklidnit a navodit 
poklidnou atmosféru probíhající návštěvy. Velmi si tedy vážíme slušně  
a rozumně jednajících návštěv, které našim uživatelům pomáhají navodit po- 
hodu a radost ze vzájemného setkání, byť jen za ochrannou stěnou. Ze strany 
návštěv nechybí mnohdy poděkování za péči a ochotu, kterou naši zaměst- 
nanci věnují jejich blízkým. Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme alespoň  
částečně umožnit tyto návštěvy. Všem kolegyním a kolegům děkujeme  
za spolupráci při zrealizování návštěv. 

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



Maškarní rej byl opravdu grandióz- 
ní, neboť naší zahradou prošlo téměř 
500 dětí v nejrůznějších maskách. 
Nápadité maškary  hýřily barvami  
a samozřejmě nechyběl kostým ko- 
ně, medvěda, báby s nůší, kominíka,  
flašinetáře, klauna a rozmanitých 
pohádkových bytostí. 
Za okny a z balkónů naši obyvatelé 
zvědavě pozorovali masopustní rej  
a vděčně dětem mávali a tleskali.  
Zážitek byl umocněn hlasitým hu- 
debním doprovodem, který maso- 
pustní taškařici doprovázel. Veselé 
písničky zněly z ampliónu, který vezl 
na svém dřevěném vozíku flašinetář. 

Když dlouhý průvod pomalu prošel 
pod všemi okny a balkóny, zaznělo 
ampliónem vzájemné poděkování  
a předání několika krásných krea- 
tivních velkoformátových obrazů, 
které pro naše seniory vytvořily děti 
ze školní družiny, s přáním, abychom 
si domov vyzdobili. 
Také naši obyvatelé se věnovali vý- 
zdobě našeho domova a vytvořili 
výjev masopustního průvodu tech- 
nikou koláže. Použili jsme výtvarné 
postupy: malování mastnými pastely,  
trhání barevného papíru, vystřihová- 
ní a lepení. Výsledná díla zdobí pro- 
story obou jídelen našeho domova. 

Grandiózní dětský masopust
prožít velkolepý masopustní průvod, alespoň za okny našeho domova, 
se našim uživatelům poštěstilo ve čtvrtek 24.2.2022, díky dětem z 1. zŠ 
bolevec. vzhledem k preventivním epidemiologickým opatřením pande- 
mie covid 19, jsme maškarní procesí sledovali za okny a z balkónů našeho 
domova. 

Atmosféru masopustu jsme si při-
pomněli i během skupinové aktivity, 
kdy jsme si oživili historii a význam 
masopustu a zavzpomínali na vlastní 
zážitky této staročeské tradice z dob 
dřívějších. 
Vyprávění a vzpomínky jsou jistě 
zajímavé, ale nic nenahradí prožitek 
samotný. Za nádherný a okázalý prů- 
vod maškar děkujeme dětem z 1. až  
5. ročníku a všem paním učitelkám, 
které děti doprovázely. Zvláštní po- 
děkování patří koordinátorce školní- 
ho parlamentu z 1. ZŠ Bolevec paní 
Andree Kokoškové, která společně 
s dětmi ze školního parlamentu vše 
vymyslela a zrealizovala. Za zpro- 
středkování děkujeme zástupkyni  
ředitele paní Mgr. Haně Pánkové.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DZR „Petrklíč“



ChUtný dar
Veselé Vánoce! Proč to můžeme říkat jenom jednou za rok, když  
dávat dárky můžeme kdykoliv během roku. Vánoce a s nimi i tradi- 
ce obdarovávání svých blízkých jsou už dávno pryč. A proto velkým  
a nečekaným překvapením pro všechny z našeho domova byl dar  
ve formě chlebíčků, zákusků a ovoce s přáním dobré chuti od rodiny 
Modrých. Naši zaměstnanci a uživatelé si pochoutky moc pochvalo- 
vali. Za chutné pohoštění děkujeme a velmi si vážíme, že na nás v této 
době myslíte. Svitlana Buchak, PSS pro základní výchovnou 

nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“
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„Sněženka“ v únoru
za okny se celý únor střídalo značně proměnlivé počasí. v rych- 
lém sledu se měnila jak venkovní teplota, tak i slunečné dny  
s blankytnou oblohou se dny zachmuřenými šedými mračny,  
často provázenými silnými poryvy větru. a tak, jak počasí, tak 
ani celková kondice uživatelů v domově neumožňovala pobývání 
ve venkovním prostředí. 
Na vycházky si tudíž ještě nějakou chvíli musíme počkat. Zaměřili 
jsme se prozatím pouze na činnost ve vnitřních prostorách, a to za-
tím výhradně na pokojích individuální formou. 
Návštěvy rodinných příslušníků dočasně neprobíhaly, a tak jsme 
se snažili o odreagování a vyplnění volného času dostupnými tera- 
peutickými činnostmi. Ke slovu přišly různé skládačky, hlavolamy, 
luštěnky, doplňovačky, pexeso, karty, nácvik písma a některé drobné 
rukodělné činnosti. 
Venku postupně přibývá světla, prodlužuje se den a tak pocit blí- 
žícího se jara v nás zesiluje. Zahrada nás zanedlouho opět přivítá  
ve své náruči a my se na ten den moc a moc těšíme!

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


