
Návštěva ZOO Plzeň
Prosluněnou středu 3.8.2011 jsme s našimi uživateli strávili v blízkosti zvířat v plzeňské zoologické zahradě. 
Všichni jsme obdivovali, jak krásná je naše ZOO po nedávné rekonstrukci. Navštívili jsme různé pavilony  
se zvířaty, nahlédli do pavilonu s tropickým podnebím a cestou zahradou obdivovali všudypřítomnou  
vzrostlou a kvetoucí vegetaci. Celou návštěvu jsme ukončili v tamním občerstvení, kde jsme se ve sluneč- 
ném dni ochladili zmrzlinou a nápojem. Návštěva byla krásným letním výletem, který si rádi  
připomeneme například při trénování paměti.

Lenka Panýrková, ergoterapie, DS ,,Sedmikráska“, DZR ,,Čtyřlístek“
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Návštěva HruškOvy  
meditačNí ZaHrady
Dne 17. a 18. srpna navštívili uživatelé DPS Kopretina a DZR Petrklíč 
Hruškovu meditační zahradu v Plzni. Zahradu jsme navštívili v hojném  
počtu, hlavně díky pomoci ochotného personálu a také s využitím  
bezbariérového automobilu. 
Zahrada byla vytvořena plk. Lubošem Hruškou (*22. července 1927 v Plzni, 
† 30. června 2007). V roce 1946 dokončil středoškolská studia a nastoupil  
do vojenské akademie v Hranicích. Jako mladý důstojník byl zařazen  
k vojenskému útvaru v blízkosti státních hranic a při pokusu o jejich 
překročení byl v roce 1949 zatčen a odsouzen k 18 letům těžkého žaláře, 
propadnutí veškerého majetku a zbavení občanských práv. Poznal věznice 
Špilberk, Pankrác, Bory, Opavu, Leopoldov, Ruzyni a jáchymovský pracovní  
tábor Bytíz u Příbrami. Během více než desetiletého vězení si pak pan  
Hruška slíbil, že pokud přežije, přebuduje ovocný sad, který zdědil po  
rodičích, na okrasný park sloužící k ozdravení duše člověka. 
Do díla se pustil ihned po svém propuštění z vězení roku 1960. Ideou  
tohoto díla se stalo utrpení Ježíše Krista, pro myšlenku vytvořit z pískov- 
cových plastik 14 soch symbolizujících křížovou cestu získal akademického 
sochaře Romana Podrázského z Přibyslavi. Sochy byly instalovány v letech 
1987-1991 bez nároků na honorář. Po listopadu 1989 byl areál dokončen  
stavbou kaple, která je dílem architektů J. Soukupa a J. Opla. Kaple byla 
zasvěcena Sv. Maxmiliánu Kolbemu. V roce 2005 Luboš Hruška předal 
dokončený areál do vlastnictví biskupství plzeňského. Díky tomu dnes slouží 
kaple i celý areál nesoucí oficiální název „Památník obětem zla“ všem lidem 
k návštěvám, svatbám, koncertům a jiným kulturním a církevním obřadům. 
Návštěva tohoto symbolického místa v nás zanechala velký dojem, umožnila 
nám zastavit se a zamyslet se bez ohledu na to, kolik je nám právě let, nad 
problémy i malichernostmi dnešní doby.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



Prohlídka divadla J. k. tyla
Ve středu 27.7.2011 jsme s našimi uživateli navštívili Divadlo  
J. K. Tyla. Prohlídka historické budovy nás všechny velmi pře- 
kvapila. Viděli jsme nejen hlediště a prostory běžně dostupné 
návštěvníkům, ale i celé zázemí hereckých souborů, jeviště,  
kostymérnu i sklady. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí  
a odcházeli jsme plni zážitků. Návštěva blízké kavárny naši  
spokojenost ještě prohloubila.

Zaměstnanci ergoterapie, DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

radOstNé dOPOledNe  
u šídlOváku
Obrovská vedra posledních prázdninových dnů dovedla 
uživatele DOZP Nováček k rybníku Šídlovák. U vody bylo 
příjemně, ale pořád chybělo nějaké zpestření. Rozhlédli 
jsme se a ejhle! Opodál na místním ranči stojí několik koní  
a také je jim dlouhá chvíle. A tak nám bylo jasné, že to  
je právě to, co už jsme dlouho nedělali. Koně sice byli  
o poznání vyšší než na hipoterapii v Koterově, ale i to jsme 
zvládli a jízdu si náramně užili.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova DOZP „Nováček“



výlet na šídlovský rybník
Na první polovinu prázdnin roku 2011 jsme si s našimi uživateli  
naplánovali výlet do nedalekého okolí u Šídlováku. 10. srpna jsme se 
za poměrně větrného počasí rozjeli do přírody. Cesty v okolí rybníka 
jsou nově uzpůsobeny pro vozíčkáře a téměř celý rybník se dá obejít. 
Procházeli jsme se a pozorovali zvířata, která zde žijí. Na konci cesty 
nás čekalo překvapení. Vedle stylového srubu s občerstvením je vybu- 
dována stáj a majitelé zde poskytují možnost projížďky na koních  
po okolí. Posilnili jsme se horkou čokoládou, kávou a každý si k pití  
objednal i něco dobrého na zub. Pak už nás čekala jen cesta zpět  
k našemu autu, které se s námi vrátilo domů. Takových míst je  
v okolí Plzně velké množství a naši uživatelé je znají. Dohodli jsme  
s nimi, že je společně budeme postupně opět objevovat. 

Zaměstnanci ergoterapie DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



základní organizace odborového svazu zdravotnictví 
a sociální péče ČR, městský ústav sociálních služeb 
města plzně, klatovská 90, 301 00 plzeň

vOlBy dO vÝBOru 
ZákladNí  
OrGaNiZaCe
22. listopadu 2011 od 14 hodin v jídelně Domova  
v kotíkovské ulici

V listopadu letošního roku se konají předčasné volby  
do výboru Základní organizace OSZSP ČR MÚSS města 
Plzně. Do této doby ve výboru pracovaly tyto členky:
Helena Kurcová – předsedkyně
Eva Schusová – místopředsedkyně a zapisovatelka
Lubomíra Smolíková – hospodářka
Do dalšího čtyřletého období se bude volit výbor  
o třech členech. Každý člen Základní organizace 
MÚSS může navrhnout svého kandidáta ze stran členů  
Základní organizace OSZSP ČR, MÚSS města Plzně. 
Návrhy členů je nutné zaslat písemně, s datem  
a podpisem toho, kdo člena navrhuje.
Návrhy zasílejte nejdéle do 17. října 2011 na adresy: 
předsedkyně – Helena Kurcová, DS 2, Kotíkovská 15 
místopředsedkyně – Eva Schusová, DSZR Lochotín, 
Kotíkovská 15 
Lubomíra Smolíková DSZR Západní 7 
Každý navrhovaný člen musí se svojí kandidaturou 
souhlasit.
Z doručených návrhů bude sestaven seznam kandi- 
dátů, který při volbách bude předložen každému členu, 
který se dostaví k volbám.
Před samotnými volbami proběhne členská schůze,  
kdy bude zhodnocen uplynulý rok a předložen návrh  
pro rok 2012. Po volbách budou členům Základní  
organizace předány poukázky a kolekce.
Bývalým členům ZO OSZSP ČR MÚSS města Plzně, 
kteří odešli do starobního důchodu a nebo ženám na 
mateřské dovolené budou předány poukázky. 
Všechny členy Základní organizace MÚSS zveme  
na tyto volby a věříme, že budete mít zájem podílet se 
na volbě nového výboru, a tak si zvolit svého zástupce, 
kterému důvěřujete.
Na setkání s vámi se těší výbor Základní organizace 
MÚSS města Plzně.

Helena Kurcová, předsedkyně ZO OSZSP ČR

NávrH čleNa/čleNky 
dO vÝBOru  

ZO Os mÚss Plzeň
pro volební období od prosince 2011 

do prosince 2015

Jako člena/členku do Základní orga-
nizace Odborového svazu  

MÚSS města Plzně navrhuji 

(jméno a příjmení)

a to pro volební období  
od 12. měsíce 2011 na čtyři roky. 

Výše nominovaný  
s mým návrhem souhlasí.

V                            dne                            

podpis navrhovatele

iNFOrmaCe  
PrO čleNy 
ZO mÚss města Plzně 
OsZsP čr
Pro všechny členy Základní organizace  
OSZSP ČR jsou připraveny poukázky v hod- 
notě 500,- Kč na nákup ve zdravotnickém 
zásobování Zdravotní pomůcky M+K, a to  
v době od 1.9. do doby platnosti poukázky,  
tj. do 30.10.2011.

Poukázky si vyzvedněte osobně u předsedkyně 
ZO Heleny Kurcové. 

Bližší informace podá též předsedkyně na tel. 
č. 602 739 371.

NečleNi!  
CHCete také Získat  
tytO a další vÝHOdy?
Staňte se členem i vy!

V případě zájmu volejte na tel. 602 739 371  
- předsedkyně ZO Helena Kurcová.



NOví lOdivOdOvé  
Na HraCHOluskáCH
Uživatelé domova pro osoby se zdravotním postižením 
Nováček se vydali o prázdninách na výlet na přehradu 
Hracholusky. Využili služby firmy Mezado, která 
umožňuje handicapovaným spoluobčanům dopravu  
za zvýhodněnou cenu. Pan Netrval dovezl cestovatele  
na zastávku Butov, kde všichni netrpělivě vyhlíželi 
příjezd parníku. Díky ochotné pomoci obsluhy lodě  
se mohla plavby zúčastnit i dívka na invalidním vozíku. 

V krásném slunečném počasí si uživatelé užívali plavbu 
a pozorovali pobřeží. Ovšem vrcholným zážitkem byla 
možnost vyzkoušet si „na vlastní kůži“ řízení parníku 
a troubením dát všem na vědomí, že plujeme. Bylo to 
úžasné a příští léto si to zopakujeme už jako zkušení 
námořníci, vlastně „přehradníci“.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova  
DOZP „Nováček“



Prohlídka divadla  
J. k. tyla v Plzni
Během měsíce července navštívilo cel- 
kem 12 uživatelů DPS Kopretina a DZR 
Petrklíč budovu Divadla J. K. Tyla. 

Tyto letní prohlídky budovy Velkého  
divadla jsou umožněny veřejnosti oby- 
čejně jednou za dva roky. Jak jsme se  
při prohlídce dozvěděli, byla budova 
Velkého divadla postavena již v roce  
1902, jejím projektantem byl architekt 
Antonín Balšánek (mj. autor Obecního  
domu v Praze). V současné době patří 
mezi významné kulturní památky města.  
Dokladem toho je hlavně bohatá umě- 
lecká výzdoba budovy, na níž se podíleli 
významní umělci, mj. Ladislav Šaloun, 
Augustin Němejc a další. Velké divadlo 
je řazeno mezi kulturní památky první 
kategorie, na jeho prknech se vystřídalo 
mnoho divadelních legend – mnoho  
významných herců v Plzni začínalo,  
nebo zde stále působí. 

Divadlo J. K. Tyla tvoří čtyři umělecké 
soubory, které v průběhu sezóny nabí- 
zejí divákovi více než čtyři desítky  
divadelních titulů všech žánrů. Začátek 
letošní sezóny byl např. zasvěcen 15. roč- 
níku Mezinárodního festivalu Divadlo, 
105. výročí krásné neorenesanční budovy  
Velkého divadla a zároveň i 160. výročí 
narození legendárního divadelníka Ven- 
delína Budila, jehož nejvýznamnější  
a nejdelší ředitelská éra je spjata právě  
s otevřením této scény. 

Za doprovodu slov příjemné průvod- 
kyně jsme si prohlédli téměř celé divad-
lo např. hlediště a jeviště, šatny herců,  
prostory pro skladování kulis a kostýmů 
a technické zázemí divadla. Průvodkyně 
nám umožnila seznámit se s divadlem  
z úplně jiné strany. Uvědomili jsme si  
kolik práce, námahy ale hlavně dobré  
organizace je ukryto za oponou.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeutka  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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Pečte  
s Jitřenkou
Mezi oblíbené činnosti uživatelů  
Denního stacionáře Jitřenka patří 
pečení moučníků. Nejdříve vybe- 
reme dobrý vyzkoušený recept.  
Seznámíme se s pracovním pos- 
tupem, napíšeme seznam potřeb- 
ných surovin. V den „D“ ráno 
nakoupíme suroviny a při dopo- 
ledním zaměstnání společně 
moučník upečeme. Po obědě si  
na něm všichni pochutnají. Z re- 
ceptů sestavíme kuchařku a tak se  
o recepty chceme s vámi podělit.
Nechcete si také něco dobrého  
upéct?

ovocné řezy Jitřenka
suroviny:
6 vajec
12 dkg cukru
12 dkg polohrubé  mouky
1 marmeláda
1 dětské piškoty
1 ovocný kompot
Na krém:
200 g zakysané smetany
1 měkký tvaroh
1 vanilkový cukr
4 lžíce moučkového cukru
1 šlehačka 
1 želatinový ztužovač
pracovní postup:
Piškot: 6 vajec, 12 dkg cukru, 12 
dkg pol. mouky - péct 18 minut  
při 180°. 
Po schladnutí potřít marmeládou, 
poklást dětskými piškoty, mezi 
piškoty kompotované ovoce.
Navrch krém: 1 tvaroh ušlehat  
s 1 vanilkovým cukrem a 4 lžícemi 
moučkového cukru, přidat 200 g  
zakysané smetany, 1 ušlehanou 
šlehačku, 1 želatinový ztužovač  
dr. Otker. Nechat vychladit. 
Dobrou chuť. 

Pracovníci Denního stacionáře 
„Jitřenka“


