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SLUNCE, TROŠKA A PÁR FOTEK
Dne 20. června jsme se opět po roce dočkali a vyjeli na rehabilitační pobyt 
k nám dobře známému panu holečkovi do kašperských hor. Již v pondělí 
odpoledne jsme začali poznávat nová místa a došli jsme až k lesní kapli.
Další den jsme se od rána těšili na plánovaný výlet na české moře - pře- 
hradu Lipno. Okolí lipenské přehrady jsme sledovali z vyhlídkové lodi při 
kávě. Ovšem nejlepší výhled byl přímo za kapitánským můstkem. Po návratu 
do přístaviště jsme si udělali piknik na pláži a mohli se osvěžit ve vodě.
Ve středu jsme měli odpočinkový den s návštěvou cukrárny a vyhlídkou na 
hrad Kašperk. Sice nás odpoledne překvapil déšť, ale v tento čas jsme využili 
venkovní přístřešek s pingpongovým stolem k malé diskotéce a hře na lido- 
jedy. Protože se počasí nakonec vyjasnilo, stihli jsme si ještě i zasoutěžit.

Pokračování na straně 2.



SLUNCE, TROŠKA A PÁR FOTEK
Dokončení ze strany 1.
Když jsme se ve čtvrtek při snídani dozvěděli, že pojedeme do Hoštic, kde 
se natáčela trilogie Slunce, seno, ..., tak jsme měli opravdu velkou radost.  
A to jsme ještě netušili, co nás tam čeká. Při příjezdu na náves jsme nemohli 
uvěřit vlastním očím. „Ty jo, to je Troška“. Ano, byla to pravda, seděl tam pan 
režisér Zdeněk Troška. Dovolili jsme si ho oslovit a on nám ochotně vyprávěl 
historky z natáčení, potom se s námi společně vyfotil a poradil nám, kam jít 
na nejlepší zmrzlinu - přímo na Ranč Šimona Pláničky. Tam jsme se mohli  
vyfotit u postav nám dobře známým a se spoustou kulis přímo z filmu.  
V jeden okamžik neměli Hoštice pouze jednu Kelišku, ale o šest víc. Tento 
výlet předčil naše očekávání díky příjemné atmosféře Hoštic a samozřejmě 
skvělému panu Troškovi. 
Hned po obědě se nám splnilo to, na co jsme se těšili celý týden. Šli jsme 
hledat poklad. Ovšem tentokrát to nebylo tak jednoduché. Po splnění úkolů  
jsme přišli k místu, kde měl být ukrytý poklad. „Kde je?“ Místo pokladu 
byl jen vzkaz, že ho odnesli kašperští loupežníci a schovali na jiném místě.  
Celou cestu jsme slyšeli, jak se nám smějí a museli jsme se držet stop, které  
za sebou zanechali. Ještě bylo třeba splnit poslední úkol, když jsme museli  
poznat zvířata podle pantomimy, kterou tety předváděly, což byla velká zábava.  
Pak už zbývalo jen jediné, najít to správné místo s pokladem, což už nebyl 
velký problém. Po chvíli poklad zase zmizel, ale tentokrát v našich pusách.
Na závěr našeho pobytu nám pan Holeček připravil táborák s opékáním  
vuřtů. A jako to bývá u správného táboráku, nesměla chybět kytara, zpěv  
a naše písnička.
Refrén: My jsme děti z „Nováčku“, máme dovolenou. 
 Díky, pane Holečku, za rok na viděnou.
Účinkovali: Keliška 1 Lenka Pecková 
 Keliška 2 Václava Miňová 
 Keliška 3 Milena Králová 
 Keliška 4 Jitka Kalousková 
 Keliška 5 Gabriela Vondrášková 
 Keliška 6 Aneta Šteklová 
 Komparz uživatelé z DOZP „Nováček“



LOV BOBŘÍKŮ V „JITŘENCE“
letos na jaře jsme se vrátili k plánu, který dříve zhatila covidová pande- 
mie. přáli jsme si přiblížit se svým konáním hrdinům knihy od Jaroslava 
Foglara „hoši od bobří řeky“, kteří lovili 13 barevných bobříků. každá 
barva představuje určitou schopnost, kterou je třeba splnit. například 
bobřík plavce, odvahy, mrštnosti, ušlechtilosti, zručnosti atd.
Všemu ale předcházely velké přípravy. Své bobříky jsme si museli zhotovit.  
V dílnách to začalo hrát pestrými barvami a stoly byly plné dřevěných kole- 
ček. Společně jsme je natírali, a nakonec se polepily obrázky malých bobříků. 
Na začátku června začal lov. V plaveckém bazénu nyní plníme bobříka plavce. 
Plníme také již bobříka mrštnosti a míření. Vydali jsme se do přírody, kde byl 
plánovaný běh na 25 metrů, chůze s balonkem mezi koleny a chůze ve dvo- 
jicích, kdy míč oba drží mezi sebou. Bobřík míření obsahuje hod na cíl míč- 
kem, přesun po lavičce, shazování plechovek míčkem a hod kroužků na tyč. 
To vše je pouze začátek a splnění provází usilovný trénink, ale naše odhodlání 
je velké a věříme, že další bobříky v následujících měsících úspěšně ulovíme.

Romana Kadaňová, DiS., PSS pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost DS „Jitřenka“

ANDĚL 2022
Dne 3. června proběhl ve vel- 
kém sále měšťanské besedy pod 
záštitou statutárního města plzeň  
a kanceláří primátora již 16. 
andělský slet, galavečer ocenění 
práce pracovníků a dobrovolní-
ků v sociálních službách, anDěl 
2022. 
Z rukou náměstkyně primátora  
pro oblast kultury, památkové péče 
a sociálních věcí paní Elišky Bar- 
tákové a ředitelky magistrátního 
úřadu služeb obyvatelstvu paní 
Heleny Knížové byly rozdány titu- 
ly Anděl, Andělské ruce a Dobré 
duše. Nominovaných jednotlivců  
a týmů bylo více jak dvě stovky. 
Ocenění „Anděl“ si převzalo 180 
dobrovolníků.
Titul „Andělské ruce“ převzalo 40 
pracovníků v sociálních službách, 
kteří byli nominováni mateřskými 
organizacemi. Z naší organizace 
byly nominovány a oceněny paní 
Věra Kotrbatá, Lenka Telínová  
a Olga Brašnová.
GRATULUJEME!



SLAVNOSTNÍ OBĚD
každý rok na začátku června pořádá praktická škola slavnostní 
oběd v hotelu slovan, kde si mají studenti ověřit a upevnit získané 
znalosti z předmětů péče o domácnost, Rodinná výchova a přípra- 
va pokrmů. vše začíná vhodným výběrem oblečení a pokračuje 
chováním ve společnosti, všímáním si prostřených stolů, objedná- 
ním jídla a pití, kulturním stolováním a na závěr i zaplacením.
Pro naše uživatele - Péťu, Ríšu, Martina, Pavla a Lucku, to má i další 
plus, že se zase vidí se svými kamarády z ostatních praktických tříd  
ze Skvrňan.
Letos jsme na jídelním menu měli hovězí vývar s krutony, kuřecí  
přírodní řízek s hranolkami a jako dezert výborný perník. K pití jsme 
si dali coca colu a jako tečku kafíčko.
Celý oběd všichni bravurně zvládli s jen minimální pomocí a byli za to 
moc pochváleni. Odměnou byly spokojené a plné „pupíky“. 

Mgr. Silvie Reiprichová, učitelka Praktické školy dvouleté

Za kulturou se Základní školou speciální
28. května si několik uživatelů DOZP Nováček „odskočilo“ na Malou scénu plzeňského divadla na před- 
stavení Chytrá horákyně na motivy pohádky Boženy Němcové. Už od rána se konaly přípravy - vybírání  
slavnostního oblečení, úpravy účesů, povídání o všem, co nás čeká. Zejména děvčata to opravdu prožívala 
jako důležitou událost. Pohádka se líbila a velká pochvala za chování během představení.
A hned další týden se vyrazilo na country bál do M-klubu na Skvrňanech. Akce se konala v rámci aktivit  
ZŠ speciální, kam uživatelé, školou povinní, dochází. Všichni si to velmi užili a tančili a tančili.

Mgr. Jana Buchnerová, učitelka ZŠ speciální



Koncert Václava Žákovce ve „Sněžence“
ve čtvrtek 23. června nás opět navštívil pan václav žákovec. tentokrát 
účinkoval bez zpěvačky paní volínové, ale i tak to nic neubralo na celko- 
vém dojmu z vystoupení. 
Počasí nám přálo, bylo krásné, slunečné dopoledne, takže jsme si hudbu 
našeho hosta mohli užít v zahradě našeho domova. Nálada byla výborná, 
posluchači natěšeni, pan Žákovec se opřel do kláves a střídal jeden šlágr  
za druhým. Za to ho naši uživatelé odměňovali potleskem, notovali si spolu  
s ním, pohupovali se do rytmu, někteří i tančili. Takové vydařené dopoledne 
si všichni rádi zopakujeme až mezi nás pan Žákovec zase zavítá.

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

NA DIVOKém ZÁPADĚ
Skvělý program a mnoho překvapení přinesla zahradní slavnost 7.6.2022, 
kterou již po 23. zorganizovali zaměstnanci DZR „Čtyřlístek“ pro uživatele  
ze všech zařízení MÚSS. Slavnostního zahájení se ujali dva kovbojové,  
kteří přicválali v kovbojských kostýmech na statných koních během pod- 
manivé hudby, jako z filmu „Sedm statečných“. V kovbojích se sombréry 
jsme poznali současného ředitele Mgr. Františka Šampalíka a bývalého  
ředitele pana Ing. Vladimíra Chuchlera. 
Celá slavnost se nesla v duchu divokého západu, a proto nechyběli indiáni, koně 
a kovbojové. Viděli jsme ukázky hodu lasem a tomahawkem, indiánské tance, 
rozdělávání ohně, rýžování zlata, kovbojské show s koněm a mnoho dalšího. 
Naši uživatelé si pochutnali na křehkém pečeném masu, na koblihách, koláčcích 
a kafíčku. Počasí bylo proměnlivé a počáteční déšť nakonec vystřídalo sluníčko. 
My děkujeme za pozvání, neboť celá Zahradní slavnost se opravdu vydařila  
a naši uživatelé byli moc spokojeni. Děkujeme všem, kteří se na přípravě  
a organizaci tak velkolepé akce podíleli. Děkujeme také dopravě MÚSS  
za skvělou spolupráci s přepravou našich klientů.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“



ZAhRADNÍ SLAVNOST  
NA DIVOKém ZÁPADĚ
byli jste někdy na Divokém západě? v úterý, 7. června 2022, jste měli  
jedinečnou příležitost ocitnout tam, kde se problémy řešily na místě  
a vyhrával ten s rychlejší rukou! po roce se opět v Domově se zvláštním 
režimem „Čtyřlístek“ v kotíkovské ulici v plzni konala oblíbená zahrad- 
ní slavnost městského ústavu sociálních služeb plzeň, tentokrát na téma 
Divoký západ, s pořadovým číslem 23 a právě po 60 letech od vzniku  
domova. Jak to u nás před lety vypadalo, si mohli návštěvníci prohlédnout 
na malé výstavce fotografií nebo zalistovat starými kronikami domova.  
v zahradě byl k vidění pravý osadnický vůz, indiánské teepee a samo- 
zřejmě koně.
V úvodu jste mohli vidět indiány se šamanem, kovboje, Mexičany, ale i krás- 
né ženy ze saloonu. A protože každé správné městečko na Divokém západě 
mělo svého šerifa, nechyběl ani ten. Na zahájení slavnosti přijel na koních  
nejen šerif současný, ředitel Městského ústavu sociálních služeb Plzeň, 
Mgr. František Šampalík, ale také ředitel minulý, Ing. Vladimír Chuchler.  
Za kmen indiánů přivítala klienty a hosty vedoucí „Čtyřlístku“ Bc. Eva  
Žípková.
Slavnostního zahájení se zúčastnili také vážení hosté, náměstek primátora  
Bc. David Šlouf MBA, náměstkyně primátora Mgr. Eliška Bartáková, vedoucí 
odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně Mgr. Alena Hynková MBA, 
starostka městského obvodu Plzeň 1, Ing. Alena Řežábová a místostarostka 
městského obvodu Plzeň 1, Mgr. Ilona Jehličková.
Během celého dne byl k vidění Divoký Západ v celé své kráse - indiánské  
tance, tomahawková show, umění s lasem, kovbojská show oblíbeného  
kovboje Jimmyho a přátel z Westparku Company, dog dancing se Sabinou 
Novákovou a mnoho dalšího. Společně jsme si zatančili indiánský tanec  
přátelství. Mohli jsme si vyzkoušet rozdělávání ohně, rýžování zlata, podívat 
se na dobové zbraně nebo se vyfotit v kovbojském převleku. Na závěr dne  
se konal koncert hudební skupiny, který se nesl v duchu country a western.
Během dne se v zahradním saloonu podávala pečená kýta, klobásy, pivo, 
zmrzlina a mnoho dalšího, nechyběla ani kolaloka! Zájemci se také mohli 
svézt na koních. V průběhu dne bylo možné si koupit výrobky klientů.
Ačkoliv nám velký Manitou zpočátku s počasím příliš nepřál, během dopo- 
ledne (snad i díky tanci šamanů) přestalo pršet.
Celé slavnosti předcházely velké přípravy. Děkujeme všem, kdo se na nich 
podíleli a přiložili ruku k dílu. Klienti i jejich rodiny si den na Divokém  
západě opravdu užili. Už se těšíme na další ročník!

Bc. Eva Žípková, vedoucí útvaru DZR „Čtyřlístek“





SLAVNOSTNÍ gRILOVÁNÍ
Dětský taneční soubor v krojích rozezpíval a také roztancoval naše  
zaměstnance a dokonce se přidalo i několik našich uživatelů, ale to bylo  
až na závěr slavnostního grilování na zahradní terase DzR „petrklíč“. 
A teď od začátku, ve čtvrtek 16.6.2022 kolem 14 hod. vypuklo v našem  
domově slavnostní grilování s živou hudbou a tancem. Nechyběla výzdoba  
v podobě asi padesáti nafouklých barevných balónků, prostřené stoly s květi- 
nami a také ukázka ručních prací našich uživatelů. K občerstvení se podávaly 
dozlatova ogrilované klobásy a rozlévalo se pivečko pěkně orosené a k tomu 
chleba s hořčicí, či křenem a kyselé okurky či křupavé nakládané papričky.  
Na naší terase se sešlo 33 našich uživatelů a vítáni byli i přátelé a rodinní  
příslušníci. Potěšila nás také návštěva našeho nového ředitele pana Mgr.  
Františka Šampalíka. Nálada byla veselá, počasí slunné, hudba podmanivá, 
tance lidové a jídlo výborné. Příprava dala našim zaměstnancům hodně práce,  
ale výsledek stál za to. Velké poděkování patří panu Romanu Vitákovi za živou  
hudbu, dětem z lidového tanečního souboru Boleváček a vedoucí souboru 
paní Věře Řežábové, která tance s dětmi nacvičila. Jsme rádi, že naši uživatelé 
byli spokojeni a odpoledne plné zábavy a dobrého jídla si opravdu užili. 

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Chlupatí kamarádi 
ve „Sněžence“
Čas utíká jako voda a opět přišli 
naši čtyřnozí kamarádi. 
Skupinovou canisterapii jsme tento- 
krát uskutečnili v zahradě, kde bylo 
příjemné prostředí jak pro uživatele,  
tak pro pejsky. Individuální návštěvy  
pejsků a kočiček proběhly na poko- 
jích. Opět se naši „mazlíčci“ nechali 
kartáčovat a hladit, ochotně běhali 
pro míček a předváděli nejrůznější 
kousky. Dana Alexová, pracovník 

v sociálních službách pro základní 
výchovnou nepedagogickou  

činnost, DZR „Sněženka“ 



SLAVNOSTNÍ BOhOSLUŽBA
Do našeho domova opět zavítal pan páter Barhoň v doprovodu paní Pachnerové a paní Srbové. Tentokrát,  
ve středu 15. června, se mše svatá nesla ve slavnostnějším duchu, neboť jsme si tou dobou připomínali  
svátek „Božího Těla“. Jedná se o svátek, který se slavil po uplynutí jedenácti dnů od Božího hodu  
svatodušního, což bylo období mezi 11. květnem a 24. červnem. Lidé si u této příležitosti nosili do kostela  
k posvěcení věnečky a věnce zhotovené z různých lučních bylin.
My jsme tento svátek uctili tím, že jsme mši uskutečnili v jurtě na zahradě, která nám tak trochu evokovala kapli. 
Pan páter požehnal všem přítomným, ten, kdo měl svaté přijímání, jej obdržel a společně se pak všichni přimlou-
vali za vlídné mezilidské vztahy a mír ve světě. Jako vždy byla mše proložena zpěvem a závěrem jsme si všichni 
zazpívali pár lidových písniček. Dana Alexová, pracovník v sociálních službách 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“

Zahradničení ve „Čtyřlístku“
v dubnu jsme spolu s našimi uživateli zaseli do truhlíků semínka ředkvi- 
ček, rajčat, petržele či pažitky. pravidelně jsme je zalévali a pleli. a již tento  
měsíc nás potěšila sklizeň první úrody vypěstovaných bylin a zeleniny. 
poté, co byla úroda sklizena, zasely se nové sazenice rajčat.
Díky Městu Plzeň, které nám darovalo tyto krásné truhlíky, jsme mohli  
trávit čas na čerstvém vzduchu a s radostí sledovat, jak naše truhlíky jen a jen 
vzkvétají. Tímto moc děkujeme a moc se těšíme na další úspěšnou sklizeň.

Kristýna Dlouhá, PSS pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



Čas zmrzlinového 
mlsání je tady!
Po delší pauze se nám na Borskou 
třídu, přímo k budově našeho do- 
mova, vrátil náš milovaný zmrz- 
linový stánek. V horkém letním  
počasí přijde toto osvěžení při  
odpoledním zahradním posezení 
vhod.

Dana Alexová, PSS pro základní 
výchovnou nepedagogickou činnost, 

DZR „Sněženka“

FAmÓZNÍ PAVLOVKY
že naši uživatelé, kteří navštěvují praktickou školu, výborně a rádi 
pečou, není žádným tajemstvím. během školního roku se často 
pochlubí svými výtvory a osazenstvo „nováčku“ si tak může zpestřit  
svůj jídelníček různými ovocnými koláči, perníky či buchtami.
Tento rok se ale pustili do opravdu náročného dezertu, kterým byly Mini 
Pavlovy dortíky. Práce se šlehačem a cukrářským kornoutem šla hlavně 
chlapcům pěkně od ruky a po pár hodinách se mohli chlubit naprosto 
dokonalými sladkými výrobky. Část si nechali pro sebe a zbytek putoval 
až do Račic u Prahy, kde obohatil slavnostní tabuli pro známé osobnosti. 
Na „Pavlovkách“ si tak pochutnali mezi jinými i manželé Šloufovi (rodiče  
olympionika a Plzeňského rodáka Radka Šloufa), Dagmar Březinová  
(kostýmní výtvarnice na Barrandově), manželé Salaquardovi (majitelé  
Auto I.S.R. a.s. Praha) či hraběnka Dagmar Strachwitz s manželem 
(majitelka zámku v Račicích).
Jako své poděkování poslali společnou fotku a již se těší, jaká dobrůtka  
je překvapí příště. Mgr. Silvie Reiprichová, učitelka Praktické školy dvouleté



Návštěva na DZR „Petrklíč“
Dne 16.6.2022 jsme byli pozváni na grilování na zahradě v domově 
„petrklíč“. počasí bylo příjemné a taktéž i celý program. 
Odpolednem nás provázela kapela pana Vitáka, pro radost a potěšení  
tančily děti z tanečního souboru Boleváček. Pochutnali jsme si na výborné  
klobáse a skleničce piva, nabízeli k prodeji výrobky našich uživatelů.  
Trochu si i zatančili a už se těšíme na další společné odpoledne, které  
proběhne v červenci, tentokrát u nás v domově „Čtyřlístek“.

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

hLINĚNý PROgRAm  
V DZR „ČTYŘLÍSTEK“ 
Dnešní ráno nás probudilo do slunečného dne, jako překvapení  
pro uživatele jsme v zahradě domova připravili „hliněný program“. 
Kdo chtěl, mohl si přijít osahat keramickou hlínu a popřípadě si vytvo- 
řit nějaký hezký dekorační předmět, který si bude moci po vypálení 
(tzv. keramickém přežahu) přijít namalovat glazurovými barvami. 
Dnes jsme pracovali s hlínou v pevném stavu, bylo třeba ji pořádně  
promačkat a prodělat. Při našem tvoření jsme procvičili nejen fantazii  
a tvůrčího ducha, ale i jemnou a hrubou motoriku horních končetin. 
Práce nás potěšila a bavila, a proto zítra budeme pokračovat v tvoření 
dále, dle počasí buď venku nebo v keramické dílně.

Hana Nigrinová, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou výchovnou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Zpívání  
v zahradě  
DZR „Čtyřlístek“
Dne 22. června 2022 se konal hu- 
debně pěvecký koncert Dua van 
pod taktovkou václava žákovce  
a jeho zpěvačky aničky volínové. 
Počasí bylo příznivé, a tak se mohl 
koncert konat pod stanem v zahradě, 
kde došlo i na tanec. Panovala velmi 
pohodová atmosféra a těšíme se na 
příští setkání.

Hana Nigrinová, PSS pro základní 
výchovnou nepedagogickou činnost, 

DZR „Čtyřlístek“
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Divadlo ve „Sněžence“
všichni víme, že naše uživatele vždycky potěší setkání s mladou generací, 
a proto jsme uvítali, když nám soukromá církevní zŠ ze slovan nabídla  
divadelní představení. počasí bylo slunečné, takže se divadlo mohlo  
uskutečnit na zahradě domova. 
Žáci 4. třídy si pro nás nacvičili úryvky z pověsti o severských bytostech  
s názvem „Thorovo kladivo“. V úvodu byli naši posluchači seznámeni  
s pointou celého příběhu a poté jej shlédli jako zahraná dějství v originálně 
vyrobených kostýmech s rekvizitami a kulisami, které si děti sami vytvořily. 
Po skončení divadelního představení následoval přídavek, kdy dvě děvčata 
předvedla sestavu cviků z moderní sportovní gymnastiky. Obě vystoupení 
měla u našich uživatelů úspěch a rádi si tyto milé hosty pozveme do našeho  
domova opakovaně. Na oplátku za jejich snahu, si děti vyzkoušely náš  
cvičební koutek pro seniory a zahrály si zahradní kulečník. 

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


