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Čestné stipendium  
generála george s. pattona 
na rok 2022

Čestné stipendium generála 
George s. pattona bylo založe- 
no 6. května 2010 během oslav 
65. výročí osvobození města 
plzně 3. armádou generála pat- 
tona. každý rok je stipendium 
uděleno jménem a na památku 
jednoho z padlých amerických 
nebo spojeneckých válečných 
hrdinů. cílem sponzorů tohoto 
stipendia je pomoci těm, kteří 
touží přispívat společnosti, ve 
které žijí, a umožnit jim napl- 
nit si své sny a plány. Čestné  
stipendium generála George  
s. pattona je každý rok 
uděleno jednomu z absolventů 

plzeňských škol, který se rozhodl pro službu v armádě, v oblasti 
bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti. nositel stipendia 
získává 1 000 amerických dolarů a medaili stipendia.
Když jsme se rozhodli nominovat studentku SZŠ a zaměstnankyni – bri- 
gádnici DZR „Čtyřlístek“, slečnu Natálii Jeslínkovou, nebyla moc ráda.  
Je to skromné děvče, a neměla pocit, že by si stipendium zasloužila právě ona. 
My jsme si mysleli pravý opak. 
A jak myslíte, že to dopadlo? Stipendium vyhrála! Oslnila výběrovou komisi, 
má vzorné studijní výsledky, v DZR „Čtyřlístek“ pracuje při studiu a také její 
pracovní výsledky jsou skvělé. Studuje obor zdravotnický asistent na Střední 
a vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni a bude v květnu maturovat. Hodlá 
nadále studovat – zajímají jí obory všeobecná sestra a porodní asistentka.  
U nás začala pracovat od 1. 7. 2020. Od začátku bylo jasné, že ji zdravotnictví 
a sociální služby velmi zajímají. Poznali jsme ji jako nadanou, všestrannou 
slečnu, pilnou studentku s výjimečným přístupem ke klientům. Rychle  
si ji oblíbili klienti i spolupracovníci. Zažila u nás ty nejhorší časy, kdy nás 
decimoval Covid-19 a práce byla velmi, velmi těžká. 
Natálko, celý „Čtyřlístek“ Ti srdečně gratuluje! Stipendium si zasloužíš,  
jsi skvělá holka a budeš (či spíše už jsi) skvělá zdravotní sestra.  

Za DZR „Čtyřlístek“ Eva Žípková

Velikonoční  
nadílka
Dne 11.4. roku 2022 náš domov 
navštívily děti ze třídy „Berušky“ 
ze 7. MŠ. Pro naše uživatele při- 
nesly ručně vyrobené velikonoční 
dekorace jako např. zápichy do 
květináčů, věnec či přáníčka.
Nadílka byla předána uživatelům, 
kterým to navodilo příjemnou veli- 
konoční atmosféru a byli rádi, že si 
mohou těmito dárečky své pokoje 
vyzdobit. Děti od nás za odměnu 
dostaly ozdobené perníčky, které 
pekly naše terapeutky. My „Beruš- 
kám“ i za uživatele velmi děkujeme 
a těšíme se na další shledání.
Kristýna Dlouhá, PSS pro základní 
výchovnou nepedagogickou činnost,  

DZR „Čtyřlístek“



duBen plnÝ akCÍ V „JitŘenCe“
měsíc duben byl v našem stacionáři ve znamení bohatého kulturního  
a sportovního vyžití. kromě stálých akcí jako je plavání v bazénu na slo- 
vanech nebo návštěva divadelního představení v D klubu na Doubravce, 
jsme naplánovali i návštěvu kina a tradiční pouti u svatého Jiří.
Na pouť nás jako každoročně pozval Úřad městského obvodu Plzeň 4,  
kterému tímto moc děkujeme. Naši uživatelé si pouťové atrakce velice užili. 
Největší úspěch měla jako vždy jízda na autodromu, na labutích a projížďka 
strašidelným domem. Nakonec jsme se ještě zastavili u stánku s cukrovin- 
kami, kde jsme si koupili pro sebe nebo pro své blízké pár sladkostí z pouti.
Druhý den nás čekala další akce, a to návštěva kina v OC Olympia. Po pře- 
čtení nabídky filmů bylo jednohlasně rozhodnuto, že se vypravíme na film 
Zlouni. Tato animovaná komedie dokazuje, že i v na první pohled nebez- 
pečných tvorech se může skrývat dobré srdce, a že i padouchové se dokážou 
proměnit v hrdiny a dělat dobré skutky.
Film se všem moc líbil, hodně jsme se nasmáli a druhý den si o něm ve sta- 
cionáři povídali při trénování paměti.
Ještě nás v dubnu čeká „pálení čarodějnic“, ale o tom zase příště.

Marcela Ciňková, PSS pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“

divadelní představení
V „Nováčku“ děti přivítaly jaro nejen velikonoční koledou, ale také divadel- 
ním představením Divadla Letadlo, během kterého si radostně zazpívaly, 
ale i zatančily a zasoutěžily. Naučily se, co jsou to Velikonoce, jaké stromy 
na jaře kvetou a vyzkoušely si, jak ptáčci krmí svá mláďata. Všechny děti  
si představení náramně užily a s úsměvem tak přivítaly první jarní dny. 

Kateřina Schwarczová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DOZP „Nováček“



maškarnÍ
v „nováčku“ jsme si během posledních dvou let nastřádali mnoho plánů 
a přání. teď jsme si jednu tužbu splnili dlouho očekávaným maškarním.  
na jednom místě se nám sešli šaškové, pekelníci, princ s princeznou,  
pirát, červená karkulka, superman a jeho superosel, zdravotní sestřička,  
kuchařka, vodník, řidič autobusu, fotbalista a mnoho dalších. celé  
maškarní odpoledne probíhalo pod dohledem masky policie.
Odborná porota složená z makové panenky, upíra, kovboje, myšky, královny  
a hostinské vyhodnotila a ocenila 3 nejlepší masky. Mezi ně patřil malíř,  
mimoň a čertice. Během maškarní diskotéky jsme se při tanci pořádně  
vyřádili. Nakonec nás čekalo překvapení v podobě skvělého mlsání. 
Přejeme všem, aby měli plno stejně pěkných zážitků, jako byl pro nás  
maškarní a mohli si je užívat jako my.

Aneta Šteklová, terapeutická činnost, DOZP „Nováček“ a uživatelé



duben plný zábavy
v měsíci dubnu nebyla v „nováčku“ nouze o zábavné aktivity...  
po karnevalovém reji nás ve středu 13. dubna na naší zahradě navštívil  
„velikonoční zajíček“ a obdaroval nás pamlskem ukrytým v proutěném 
košíku. museli jsme však splnit úkol a nazdobit velikonoční větvičky  
malovanými vajíčky, které byly důkladně poschovávané po celé zahradě. 
19.4. jsme si užili zábavné dopoledne na pouťových atrakcích na Doubravce. 
To byla panečku JÍZDA! 
Tentýž den si „dospěláci“ po dlouhé odmlce zatančili v restauraci Éčko Plzeň 
za hudebního doprovodu skupiny ARRABAND, pobavili se a pochutnali na 
dobré večeři.

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



povelikonoční 
bohoslužba
Po dlouhé odmlce způsobené  
covidovou pandemií, která ko- 
lísavě stoupala a klesala ve své 
intenzitě, jsme opět v našem 
domově obnovili dlouhodobou 
tradici pravidelných bohoslu- 
žeb. Naši uživatelé se opět rádi 
setkali s páterem Jiřím Barho- 
něm, s varhanicí paní Annou 
Srbovou a pomocnicí paní  
Marií Štroblovou. 
Mše svatá proběhla s důstojností 
a laskavostí, která je panu faráři 
Barhoňovi vlastní. Po skončení 
obřadu přidal několik vzpomínek 
z doby, kdy se rozhodoval o svém 
životním zaměření a o své touze,  
která ho směrovala ke studiu  
teologické fakulty. Pan farář umí 
překvapit v několika ohledech, na- 
příklad skládá vtipné písničky 
s poselstvím na různá témata 
a také píše knihy, jejichž názvy 
prozrazují, že nepůjde o suchou 
teologickou literaturu, ale o hu- 
morný žánr, což potvrzují samot- 
né názvy knih, jako například: 
„Všichni svatí s hašlerkou“, „Zlý 
farář přejel hodného psa“, „Pane 
faráři, já vás budu muset zabít“, 
„Princezna z pivovaru“ atd. 
Bohoslužby v našem domově 
jsou vždy okořeněny čtvrthodin- 
kou společného zpívání lidových 
písniček, které jsou vybírány po- 
dle přání jednotlivých uživatelů. 
Kázání pana faráře nás všechny 
povzbudilo na duchu i na duši  
a těšíme se na další společné  
setkání.   

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou a nepedagogickou 
činnost, DZR „Petrklíč“

VÝlet do kostela  
u salesiánů
ve středu 20. dubna jsme se vydali s menší skupinkou věřících do 
kostela u salesiánů v lobzích. byli jsme pozvaní panem páterem 
barhoněm na velikonoční mši. 
Kostel prošel rekonstrukcí, je krásně obnoven jak na zevní fasádě, tak 
uvnitř. Je vybaven pohodlnými sedátky, prosvětlený, s krásnou malbou 
Ježíše na pozadí oltáře. 
Mši vedl páter Barhoň ve svátečním kněžském oděvu. Jeho laskavý hlas 
promlouval ke všem přítomným, všichni se společně pomodlili, vznesli 
své prosby a snad budou vyslyšeny. Pobyt ve středisku Salesiánů byl 
příjemný a obohacující, příštím rokem se opět rádi zúčastníme.

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



senior Bez nehod
Po několika letech jsme se opět setkali se skupinou herců, kteří nám 
přiblížili bezpečnost v silničním provozu hrou. Instruktážní video, 
komentované problémy v dopravě i odlehčené scénky nám všem  
zvedly náladu. Přednáška byla zaměřena na bezpečný přechod silnice  
či jízdu na invalidním vozíku po komunikaci. Tímto děkujeme všem 
zúčastněným hercům.

Irena Kuncová, vedoucí pracovníků v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Velikonoční přání od dětí z 50. mš
srdíčka našich uživatelů potěšila i krásná, veršovaná přáníčka od dětí  
z 50. mateřské školy. Dana Alexová, pracovník v sociálních službách 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“



Velikonoční posezení
velikonoce jsou po vánocích další oblíbené svátky, které slavíme každý 
rok. Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvých- 
vstání Ježíše krista. velikonoce nejsou jen v pondělí, kdy je koleda,  
ale celý „svatý týden“, který pondělku předchází. 
A tak se dne 12. dubna na Šedivé úterý v jídelně našeho domova konalo 
hudební vystoupení Lubomíra Tolara, které se neslo v duchu Velikonoc. 
Účast uživatelů-posluchačů byla hojná. Zazněly hudební produkce všech 
žánrů. S panem Lubomírem Tolarem si naši klienti rádi zazpívali známé 
písničky. Moc se všem líbila hra na Panovu flétnu. Profesionální hudeb- 
ník přinesl svým vystoupením dobrou náladu a pohodu. Podávala se také 
káva a jako překvapení každý dostal velikonoční vajíčko z lineckého těsta,  
ozdobené čokoládovou polevou, které upekly terapeutky našeho domova. 
Užily jsme si hezké dopoledne plné hudby a pohoštění. Děkujeme panu 
Tolarovi a těšíme se na další setkání.

Svitlana Buchak, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

VÍtáme VelikonoCe
Ve čtvrtek jsme si udělali posezení u velikonočně nazdobeného stolu, na kterém kromě dekorací nechybělo 
ani napečené linecké pečivo. Připomněli jsme si veškeré lidové tradice o Velikonocích, kdo chtěl, připojil svůj 
zážitek či vzpomínku z dětství na tyto jarní svátky. 
V závěru posezení jsme si dali krátké vědomostní cvičení, kdy měli všichni přítomní zodpovědět položené otázky  
na téma názvů jednotlivých dnů od modrého pondělí až do velikonočního pondělí a jaké zvyky se k nim pojí.  
Výsledek dopadl skvěle, bylo poznat, že všichni pozorně poslouchali výklad o lidových tradicích.

Dana Alexová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“
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VelikonoČnÍ peČenÍ 
Ve „sněženCe“
Rozhodli jsme se, že velikonoční svátky přivítáme nejen  
výrobou dekorací, ale také velikonočním mlsáním. všichni 
dobře víme, které druhy pečiva se tradičně připravují, ale 
naším záměrem bylo, zapojit do pečení co nejvíce „kucha- 
řinek“ a tak jsme zvolili pečení vykrajovaných vajíček  
z lineckého těsta. 
V pondělí jsme je napekli, ve středu zdobili čokoládovou  
polevou. Zde byl ponechán průchod volné fantazii každé  
„kuchařinky“, jakými ornamenty vajíčka nazdobí. Poté jsme  
je uložili v krabicích do lednice a nechali odležet v chladnu,  
aby byla pěkně vláčná. Dílo se zdařilo a všichni přítomní  
se na něm mohli aktivně podílet.

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

DZR „Sněženka“


