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Výlety
ke Kamennému rybníku
Pěkné letní počasí nás přivedlo k dobrému nápadu vyrazit
„k vodě“. Utvořili jsme dvě skupiny. První z nich vyrazila
na výlet 28.6. a druhá 30.6. Prohlédli jsme si nově zrekonstruovanou hráz Kamenného rybníka a užili si přírodu
provoněnou létem.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut

DS Kopretina a DZR Petrklíč, Plzeň

Poděkování

Rády bychom touto cestou poděkovaly pracovnicím kuchyně DZR Sněženka a pracovníkům Doprava a služby za
ochotu a pomoc dne 30.6.2011, kdy pro naše zařízení DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek byla přerušena dodávka
elektřiny z důvodu opravy na rozvodné síti. V kuchyni DZR Sněženka uvařili našim uživatelům a zaměstnancům
výbornou polévku s játrovou zavářkou a pracovníci DaS nám ji včas a horkou přivezli. Ještě jednou děkujeme.
Mirka Netrvalová, vedoucí útvaru DS Sedmikráska, DZR Čtyřlístek
Marie Šoltysová, vedoucí útvaru Provozní oddělení Lochotín

Červnová vystoupení
Celý červen byl pro naše uživatele
i zaměstnance měsícem, kdy mohli
předvádět vystoupení, která v poslední době nacvičili.

Začalo to hned 1. června. Sociální
odbor Magistrátu města Plzně
pořádal U Branky den s názvem
Handicap? – no a co. Dostali jsme
pozvání, abychom prezentovali
MÚSS a Denní stacionář Jitřenka.
Na prezentaci jsme se několik dnů
připravovali. Vyrobili jsme pět panelů, na kterých byly fotografie
našich prostor, práce v dílnách,
naše činnosti, pořádané akce, naše
zooterapie. Pro vlastní prezentaci
jsme měli U Branky připravený
stan. Ten jsme označili připraveným

transparentem a panely. Po celý
den pracovnice DS s uživateli rozdávali i informační letáky. Na podiu
U Branky naši uživatelé vystoupili
s pásmem „Šakalí léta“. Za spolupráci s dopravou děkujeme p. Dobrému.
Další vystoupení bylo 9. června
v Tachově. Ale o tom podrobně
v dalším příspěvku v tomto čísle
Zpravodaje.
Na základě vystoupení U Branky
jsme dostali pozvání na Den otevřených dveří střediska Radost v Merklíně a na Den pro neziskový sektor
Plzeňského kraje v Rokycanech.
Do Merklína jsme jeli v sobotu
18. června. Vystoupení se měla konat
na nádvoří merklínského zámku.

Ale protože ten den vytrvale pršelo,
byl program přeložen do kinosálu.
Program byl bohatý a Jitřenka zde
sklidila zase velký potlesk.
Ve středu 22.6. jsme vystupovali
s „rozcvičkou“ ve formě country
tanců na Zahradní slavnosti Domovů na Lochotíně.
Poslední vystoupení bylo opět v sobotu 25. června v Rokycanech. Den
pro neziskový sektor Plzeňského
kraje se konal na Masarykově
náměstí. Byl zde připraven bohatý
doprovodný program. Naše vystoupení program zakončovalo a sklidilo opět velký potlesk.
Na závěr bych chtěla poděkovat
našim uživatelům a zaměstnancům
za trpělivé nacvičování a vzornou
reprezentaci. Vystoupení v Merklíně
a Rokycanech se konala v sobotu.
Vzhledem k zákonu č. 108 O sociálních službách máme registraci
na službu jenom na všední dny.
Proto sobotní vystoupení byla mimo
provoz Jitřenky a zaměstnanci i uživatelé se jich velmi ochotně zúčastnili ve svém volném čase.
Mgr. Věra Hoťková, vedoucí zařízení
Denní stacionář Jitřenka, Plzeň

Poděkování
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat hlavně za naše
uživatele za pozvání a možnost zúčastnit se 13. Zahradní
slavnosti v DPS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek Lochotín.
Jako každý rok bylo vše výborně zorganizované a příjemné pro všechny zúčastněné. Rádi bychom se pochlubili
zajímavým zážitkem v 90. MŠ, kterou jsme navštívili
po Zahradní slavnosti. Naše uživatelky se totiž rozhodly
oplatit dětem jejich vystoupení, a to předvedením skladby
se kterou jsme vystupovaly. A k našemu údivu se děti
s nadšením přidaly.
Bc. Eva Skalová, eroterapeut
DS Kopretina a DZR Petrklíč, Plzeň

Výlet na zámek Rochlov
Výlet na zámek Rochlov jsme s našimi uživateli uskutečnili ve středu
20. července. Bohužel podle předpovědi to měl být velmi deštivý den.
To nám však na náladě neubralo. Celkem se mohlo zúčastnit osm uživatelů.
Zámek Rochlov je nejstarší součást obce Rochlov v západních Čechách.
V místě dnešního zámku stávalo kdysi starší sídlo zdejších pánů
- p. Františka Viléma Údrčského z Údrče. Z této doby se zde zachovalo
ještě několik objektů. V roce 1711 byl zde postaven barokní zámek
s přilehlým parkem. Po celé věky byl zámek centrem dění v obci a nyní
se jím opět pomalu stává. Za doby socialismu však po ztrátě majitele zpustl
a jednotlivé objekty chátraly.
Pravděpodobně nejstarší zmínka o Rochlově pochází z roku 1379. Celý
areál měl v průběhu doby různé využití, některé objekty se dochovaly
dodnes, např. kravín, koňské stáje, sýpka a pivovar. Podle slov paní
průvodkyně pochází první zmínka o vaření piva z roku 1683.
V roce 2001 byl zámek téměř měsíc před demolicí zachráněn a jako
rozpadající zakoupen stavební firmou Pegisan, která stále pokračuje
v jeho velkorysé obnově. Zámek je postupně rekonstruován. V průběhu
loňského roku se podařilo opravit střechu a také zvelebit okolí zámku.
Mohli jsme si prohlédnout malou kořennou zahrádku s bylinkami a záhonem lučních máků, které má zámek ve svém znaku. Díky pomoci různých sponzorů a dotací se zámek oblékl do „nového kabátu“.
V současné době jsme si mohli prohlédnout zatím jen přízemí zámku.
Vstupní hala nás překvapila svou útulností, dále jsme pokračovali za
vyprávění a doprovodu milé průvodkyně do sala terreny a také do malebné zámecké kaple. Tento zámek byl o moc jiný než ostatní. Nikde nebyly
žádné pantofle, focení bylo povoleno, ale nejvíce nás zaujalo téměř rodinné
přijetí a osobní uvítání paní majitelky. Velmi jsme obdivovali nadšení
a usilovnou práci, která je a ještě určitě bude nutná pro dokončení
obnovy tohoto téměř zmizelého zámku.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut, DS Kopretina a DZR Petrklíč, Plzeň

Přehlídka schopností a tvořivosti
lidí s postižením
Ve čtvrtek 9. června jsme se s některými uživateli zúčastnili 10. ročníku
přehlídky schopností a tvořivosti lidí s postižením „Prostor pro duši“,
která proběhla v kině Mže v Tachově. Díky skvělé organizaci jsme měli
předem připravená svá místa i s malým občerstvením. V první polovině
přehlídky jsme shlédli různá vystoupení dětí z MŠ a ZŠ. Z těchto se
nám nejvíce líbilo taneční vystoupení nejmenších žáčků s lopatkami
a plyšovými krtky na hudbu skupiny Kabát. I starší žáci se vyznamenali svojí dramatizací písní z muzikálu Rebelové a Pomáda. K dokonalé
iluzi 50. let přispěly také jejich kostýmy a image tanečníků. Kolem
jedenácté hodiny byla vyhlášena přestávka, během které jsme se nasvačili a převlékli do kostýmů, protože jsme vystupovali hned po pauze.
Stejně jako na vánoční besídce i tady jsme zatančili dva country tance
na hudbu naší oblíbené kapely Kabát. Naše snažení bylo tak jako každý
rok odměněno velkým potleskem. Stejně zaslouženě odměněni byli
uživatelé DOZP Milíře, kteří téměř profesionálně zahráli „Doktorskou
pohádku“ s citlivě zakomponovanými prvky ze současnosti.
Celá akce skončila ve velmi přátelském duchu společným tancem
a zpěvem písně Jede jede mašinka. I přes malé technické problémy
s autobusem jsme si tento výlet užili beze zbytku.
Vendula Peštová, Petra Chalupová, Denní Stacionář Jitřenka

Hurá prázdniny!
I děti z oddělení zdravotní péče Domova pro osoby se zdravotním postižením
„Nováček“ se těšily na dny volna. Společně s tetami si užily odpoledne plné her.
Nejvíce se líbila disciplína „SKÁKÁNÍ V PYTLI“.
Dětem se velmi líbil i dort, který dostaly a ještě více jim chutnal. Rozšířená očka
prozradila, že se tento den povedl, a proto jistě nepůjde o akci poslední.
Tety z oddělení zdravotní péče DOZP „Nováček“, Plzeň
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