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ČERVENEC V „JITŘENCE“
na začátku měsíce jsme navštívili velice zajímavou expozici v areálu 
Depo2015 s názvem „vzhůru do oblak“, zaměřenou na létání, jeho záko- 
nitosti a historii. Díky množství interaktivních exponátů jsme si vyzkou- 
šeli, jaké to je létat, mít křídla nebo zažít optický klam.
Další akcí byla procházka Zážitkovým okruhem Spejbla a Hurvínka v krás- 
ném prostředí boleveckých rybníků. Okruh je dlouhý pět a půl kilometru,  
je na něm deset stanovišť včetně startu a každé z nich hlídá socha Spejbla 
nebo Hurvínka. Na stanovišti mají děti i dospělí za úkol plnit různá pohybová 
zadání, například udělat dřepy, oběhnout strom či trefit šiškou kmen stromu.
Vrcholem červencových akcí byla cesta kolem světa. Nemuseli jsme cesto- 
vat ani moc daleko. Stačilo dojet vlakem do ZOO Plasy, kde jsme během 
jednoho dopoledne stihli navštívit několik zemí na různých kontinentech  
- samurajské Japonsko, pláž v Karibiku, antické Řecko, strašidelnou Tran- 
sylvánii, starověký Egypt, westernovou Arizonu, Mexiko plné kaktusů  
a domorodou Afriku. Vyfotili jsme se na pirátské lodi, ve starověkém Koloseu, 
na Drákulově hradu, v pravěké jeskyni, v pyramidě faraona Tutanchamona,  
v indiánském týpí, i v chýši afrických domorodců.
V každém místě se nacházejí zvířata a rostliny, které z dané země pocházejí  
a hraje zde místní tradiční hudba. Z množství zvířat, která jsme viděli,  
nás nejvíce zaujaly kočkovité šelmy. ZOO Plasy je i jedinou zoologickou  
zahradou v České republice, v níž lze vidět na jednom místě bílého klokana, 
bílého tygra a bílé lvy.
Všude se nám moc líbilo a těšíme se na tradiční srpnový pobyt na zámku  
v Nečtinech. Marcela Ciňková, PSS pro základní výchovnou 

nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“



Návštěva dinoparku
Jednoho sluníčkového prázdninového rána jsme se vydali na odvážnou  
a dobrodružnou cestu do druhohor. Čekali na nás obrovští dinosauři, 
které jsme si mohli prohlédnout. 
Statečně jsme si sáhli na Tyranosaura Rexe, který na nás cenil zuby. Prožili  
jsme „Dinohurikán“ a v 3D kině jsme pomohli najít cestu domů malému 
mláděti, které se ztratilo. Za odměnu jsme si na dětském hřišti pochutnali  
na zmrzlině. Jitka Kalousková, PSS pro základní výchovnou 

nepedagogickou činnost, DOZP „Nováček“

PuToVáNí za koVboJI
Dne 14. července 2022 se děti z „Nováčku“ vydaly na výlet do West Parku, 
kde se seznámily s indiány a kovboji, kteří jim připravili malování indián- 
skými barvami i rýžování zlata. Děti si také mohly vyzkoušet házení lasem  
a koňskou podkovou. Počasí jim přálo, a tak si na závěr svého výletu zvesela  
zatancovaly indiánský tanec. Děti i tety si výpravu za kovboji a indiány  
moc užily a vzpomínají na všechny krásné momenty.

Markéta Dlouhá, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DOZP „Nováček“



NabITé PRázdNINy
v první polovině prázdnin nebyla v „nováčku“ nouze o zábavný program. 
nejprve jsme po vysvědčení navštívili multikino cinema citY v plaze  
a shlédli jsme film o oblíbených mimoních. 
Následující týden jsme putovali do WEST PARKU, kde jsme se naučili nové 
dovednosti ze života indiánů a kovbojů. Další týden nás čekala výprava  
do nedalekého DINOPARKU, kde se nám mimo jiné líbil „dinohurikán“. 
Taktéž „dospěláci“ měli svůj oblíbený program a tančili v restauraci Éčko  
Plzeň za hudebního doprovodu skupiny ARRABAND, pobavili se a pochut- 
nali na dobré večeři. V posledním týdnu nás navštívilo Divadlo ONDŘEJ  
s představením, které nás vtáhlo do hlubin oceánu a Kouzelník, který nás 
navštívil, nás naučil zajímavá kouzla a vyčaroval balonky. V horkých dnech 
nás baví trávit čas na zahradě v novém „mlhovišti“ a těšíme se, co nás ještě 
nového čeká...
Přejeme všem čtenářům krásné a pohodové prázdniny!

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

zpívání s Plzeňským duem
Ve středu 20. července k nám zavítali dva muzikanti pod názvem „Plzeňské 
duo“. Tou dobou vládlo venku značné vedro a proto jsme hudební vystou-
pení umístili raději do prostoru jídelny, kde si naši uživatelé mohli zazpívat 
spolu s muzikanty v příjemném chládku. 
Oba pánové byli velice zábavní, milí a jejich repertoár byl pestrý, multižánrový, 
takže zakrátko snadno rozezpívali celou jídelnu. K dobré náladě přispěla také 
konzumace nanuků, které byly podávány uživatelům během produkce. Vystou- 
pení jsme si užili a určitě tyto dva milé pány pozveme opakovaně mezi nás!

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



Sladké PEČENí
Červenec je měsíc, kdy už na zahrádkách zraje rybíz a tak jsme si řekli, 
že by nebylo špatné, upéct si nějaký moučník s rybízovou marmeládou. 
Rozhodli jsme se pro snadné šátečky z tvarohového těsta, na jehož  
zhotovení nám postačila pouze mouka, špetka soli, máslo a tvaroh. 
Po kratším uležení v lednici jsme se pustili do díla. Naše „kuchařinky“  
si podmoučily plochu na vyválení placky, tu si rozdělily na menší dílky, 
nanesly rybízovou marmeládu, přehnuly a okraje přimáčkly vidličkou, aby  
měly šátečky ozdobný okraj. Pak přišlo na řadu jejich přenesení na pečící 
papír na plech a šup s nimi do vyhřáté trouby. Do zlatova upečené šátečky 
jsme ochutnali na společném odpoledním posezení v zahradě při kávě.

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



Mše
Ve středu 27. července se jurta na za- 
hradě našeho Domova proměnila na 
duchovní místo. Mši tentokrát sloužil 
za pátera Barhoně v zastoupení pan 
Jan „Nepomuk“ Svoboda. U kláves 
tentokrát zasedla paní Pachnerová, 
která mši provázela hudbou.

Dana Alexová, pracovník  
v sociálních službách pro základní  

výchovnou nepedagogickou činnost,  
DZR „Sněženka“

NašE VoňaVá lEVaNdulE
tak jako každý rok jsme opět na naší krásné zahradě sklízely  
levanduli. opět jí bylo celkem hodně, a tak jsme za pomoci našich 
klientů uvázaly snopečky, které sušíme pod stanem v naší zahradě. 
až tyto snopy uschnou, budeme ji drolit a poté dále zpracovávat. 
Doufám, že se příště sejdeme opět v hojném počtu a práce nám  
půjde dobře od ruky. Irena Kuncová, vedoucí pracovníků 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



Canisterapie trochu jinak
náš domov poskytl spolupráci slečně Radce chaloupkové, která  
je majitelkou fenky enie, s níž hodlá v budoucnu absolvovat canis- 
terapeutické zkoušky. vzhledem k mladému věku fenky, jejímu  
sklonu k hravosti a prozatím nedostatku možností kontaktu  
s početnější skupinou lidí, zejména seniorů, jsme Radce umožnili 
příležitost si tuto modelovou situaci vyzkoušet v praxi. uživatelům  
se mladá jednoletá fenka líbí, užívají si s ní legraci a když fenka  
vyčerpá své síly, rádi ji pozorují, jak si hraje. 
Ve čtvrtek 28. července jsme s ní měli již druhé setkání a bylo poznat,  
že Enie se svou cvičitelkou udělala pokrok. Úvodem obešla seznamo- 
vací kolečko, aby se s ní všichni přítomní pozdravili. Další její úkol 
byl sednout si postupně ke každému uživateli a nechat se kartáčovat. 
Pak přišlo na řadu nasazování obojku a nakonec její, viditelně nej- 
oblíbenější, olizování sýru rozetřeného na zápěstí či dlani. Enie zvládla  
zadané úkoly u všech přítomných uživatelů na jedničku, přičemž si  
nezapomněla vzít zasloužený pamlsek. Budeme se těšit na další setkání 
s Radkou a její svěřenkyní Enie.

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



VýlET do CukRáRNy
V tomto krásném počasí, které nás několik dní obklopuje by byl hřích někam nevyrazit. Tak jsme se roz-
hodli pro menší výlet. Se skupinkou našich uživatelů jsme nasedli na tramvaj a vystoupili u cukrárny. 
Všichni si to náramně užili a osladili si život dortíčkem a pořádnou kávičkou. Doufáme, že počasí dovolí 
a zase někdy vyrazíme na dobrotu.

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

Supova dotočná ve „Čtyřlístku“
ve čtvrtek 14.7.2022 se konala v domově „Čtyřlístek“ supova Dotočná, 
zazněla zde skupina Duo oRiGinal, kde hrál na klávesy a zpíval miloš 
chaloupka v doprovodu zpěvačky petry hyťhové.
Uživatelé se sešli v hojném počtu v zahradě domova pod stanem. K občerst- 
vení se podávaly grilované klobásy s chlebem, hořčicí, křenem, kyselou okur- 
kou a nakládanou papričkou a k tomu se točilo studené pivo nebo kofola. 
Zazněly zde lidové písně či skladby pop music středního proudu. Počasí bylo 
krásné a v dobré náladě byli nejenom uživatelé, ale i zaměstnanci „Čtyřlístku“, 
kterým tímto děkujeme za pomoc. Již teď se těšíme na příští setkání.

Bc. Kristýna Gruberová, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“
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lETNí PEČENí
léto je jedno z nejhezčích období roku. sluníčko krásně hřeje a není divu, 
že začíná dozrávat první ovoce - třešně. na zahradě našeho domova roste  
několik třešňových stromů, a tak v pondělí 27. června naše terapeutky  
natrhaly sladké plody a následně je i vypeckovaly. 
Příští den se sešly nadšené „kuchařinky“ a s chutí se pustily do zaděláváni 
těsta, které daly na pekáč, hojně posypaly třešněmi a drobenkou. Pak hoto-
vé bublaniny putovaly do trouby. Celkem jsme upekli 12 plechů, po kterých  
se jen zaprášilo. Bublanina měla velký úspěch, a tak jsme recept uchovali  
pro další pečení. Svitlana Buchak, pracovník v sociálních službách 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“


