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DS „Jitřenka“ na Apriliádě
Je neděle, 1. duben 2012 – apríl, a my se s našimi uživateli opět nacházíme na podiu, kde budeme mít další reprízu oblíbeného vystoupení
z muzikálu „Šakalí léta“. Místo je tentokrát velmi prestižní, a to náměstí
Republiky, kde se koná již několikátý ročník Apriliády. Tuto tradiční
akci pořádá město Plzeň. V březnu nás oslovila paní Jarmila Srbková
z odboru sociálních služeb MMP s prosbou, zda bychom se nemohli
zúčastnit s naším vystoupením. Toto pozvání nás mile překvapilo
a velmi jsme si ho vážili. Proto dnes stojíme „na prknech, která znamenají
svět“ před hojným plzeňským publikem, odhodláni předvést co nejlepší
výkon. Přesto, že teplota nepřekonala 10 °C a od rána je pod mrakem,
naše vystoupení prosvěcuje sluníčko. To mu přidává na efektu a nám
na dobré náladě, která se přenese i na celé náměstí. Máme radost, že naše
vystoupení sklízí velký potlesk.
Petra Chalupová, Vendula Peštová, DS „Jitřenka“
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Mobilizace
uživatelů
po CMP
V Domově se zvláštním režimem
„Petrklíč“ proběhla dne 17.4.2012
pravidelná měsíční porada. Její
součástí byla prezentace na téma
„Mobilizace uživatelů po CMP“.
Jako praktická ukázka bylo zařazeno
procvičování evakuace na schodolezu, což je zařízení umožňující
bezbariérový pohyb po schodišti
s jednou doprovodnou osobou. Praktické zkoušky se zúčastnil pouze
personál. Bc. Zuzana Fenclová,
fyzioterapeut DZR „Petrklíč“ a DS
„Kopretina“.
Mgr. Tereza Němečková
sociální pracovnice DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“

Velikonoční dopoledne
DOZP „Nováček“
„Hledání velikonočních vajíček“ byla akce pořádaná kolektivem kuchyně. 5.4.2012 jsme se sešli na zahradě Domova a společně v duchu českých
tradic oslavili Velikonoce. Zvláštní postavičky „Teletubbies“ (Tinky
Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po) známé z televizního pořadu pro nejmenší
děti, poschovávaly obarvená vajíčka na zahradě našeho zařízení, přidaly
ještě krásné papírové růže a květy z krepového papíru.
V 10.00 hodin vyrazili uživatelé hledat vajíčka. Chlapci nebyli dost hbití
a tak vítězství patřilo dívkám. Celkem bylo schováno 72 vajíček, 68
vajíček bylo nalezeno. Teletubbies pomáhali hledat s našimi nejmenšími
dětmi. Radost z vajíček v košíčku byla veliká. K tomu krásná kytička
a pomazlení s „červeným, žlutým, zeleným nebo fialovým Teletubbies“
byl pro všechny příjemný zážitek. A zážitek nejen pro naše uživatele.
Lidé z okolních domů si zvláštní postavičky fotili nebo natáčeli. Každý si
odnesl svá nalezená vajíčka a balíček sladkostí.
Blížil se čas oběda a všichni už se těšili, co dobrého nám uvařila slečna
Lenka Klímová. Kuře s nádivkou a bramborem bylo opravdu moc dobré.
Velikonoční nadílku připravily paní Kryštůfková, Stehlíková, slečna
Klímová, paní Kroftová a na pomoc nám přišla i slečna Bc. Trnková,
která zastoupila nepřítomnou kuchařku.
Za kolektiv kuchyně Alena Kryštůfková (vedoucí kuchyně)
a Petra Stehlíková (vedoucí provozního oddělení)

Výlet na zámek
a do muzea
v Blovicích
Počasí na konci března velmi přálo a proto
uživatelé Domova se zvláštním režimem
„Sněženka“ vyjeli na první výlet v tomto
roce. Ve středu 28. března navštívili nedaleký zámek v Blovicích, ve kterém se nachází i muzeum. Prohlídka muzea byla
velice zajímavá, konaly se zde výstavy,
jako např.: Mlýny v povodí řeky Úslavy,
Ze školního kabinetu, Lidová architektura,
Lidový kroj, aj. Po prohlídce zámku a muzea všichni uvítali krátkou procházku
v místním parku. Po zdařilém výletě se
všichni těšili na dobrý oběd v Domově.
Při zpáteční jízdě mikrobusem uživatelé
poznávali různá místa v Plzni i blízkém
okolí a zavzpomínali na doby, kdy je
navštěvovali. Všichni se již velice těší na
další pěkný výlet.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut
DZR „Sněženka“

Seniorské lyceum
V úterý 27. března byl u nás v Domově pro seniory ,,Sedmikráska“ slavnostně zahájen první ročník ,,Seniorského lycea“.
Je to cyklus přednášek, které jsou rozděleny do tří tematických
celků. Uživatelé, kteří se do tohoto lycea přihlásili, mají možnost
každý měsíc navštívit přednášku na dané téma. S sebou
si přinášejí své posluchačské průkazy, do kterých se přednášky
zapisují. Na konci roku pak bude přichystána slavnostní promoce, kde posluchači obdrží certifikát o ukončení ročníku.
Jsme na samém začátku, přednášky jsou v plném proudu
a zájem o toto lyceum mezi uživateli roste. Přejme si, aby vše
zdárně pokračovalo a my jsme mohli v prosinci udělat slavnostní tečku za prvním ročníkem.
DiS Romana Kadaňová, vedoucí útvaru ergoterapie
DS „Sedmikráska“ a DZR „Petrklíč“

Velikonoční
posezení s dětmi
z mateřské školy

Vystoupení
Seniorkapely
V pátek 13. března navštívila DS „Kopretina“ a DZR
„Petrklíč“ Seniorkapela, která vznikla a působí pod
organizací Totem – regionální dobrovolnické centrum. Tato kapela, jak jsme se dozvěděli, vznikla
jako skupina hudebníků – amatérů, kteří mají zájem
svým „muzicírováním“ potěšit hlavně ty, kteří mají
rádi muziku a také si rádi zazpívají. Koncert se moc
vydařil. Naši uživatelé si tak užili příjemné pozdní
odpoledne.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

V úterý 3. dubna již tradičně k nám do Domova
přišly vystupovat děti z mateřské školy, aby společně s námi oslavily příchod jara a nadcházející
Velikonoce. Vystoupení tvořilo pásmo písní, básní
a tanečků s velikonoční tématikou. Na samém
konci se děti rozběhly mezi naše uživatele a rozdaly jim malé dárečky, které pro ně vyrobily.
Uživatelé si zároveň vychutnávali sváteční dopoledne u kávy, ke které se podávala linecká
velikonoční vajíčka.
S dětmi se opět společně setkáme již brzy na
první akci pořádané venku na zahradě našeho
Domova, u „Pálení čarodějnic“, při které se
zahrada pro letošní rok slavnostně otevře.
DiS Romana Kadaňová, vedoucí útvaru ergoterapie
DS „Sedmikráska“ a DZR „Petrklíč“

Velikonoční pečení
Mnozí z nás mají Velikonoce spojené s různými zvyky,
ke kterým určitě patří i pečení pochutin ve formě cukroví.
Uživatelé našeho Domova se sešli na terapii a společně domluvili, že si také něco ke svátkům jara upečou. Z lineckého těsta vykrajovali velikonoční tvary, které pak slepovali
marmeládou. Po upečení jsme se sešli v hojném počtu v naší
jídelně a za doprovodu oblíbených písní jsme se s chutí pustili
do dobrého cukroví. Nechyběla ani káva nebo čaj. Mile nás
překvapila malá čokoládová kuřátka, která na výzdobu jídelny poslala uživatelům paní Hana Jišková, vedoucí útvaru
stravování. Velikonoční odpoledne se nám vydařilo a už se
všichni těšíme na další posezení.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

Návštěva Velikonočních trhů
V úterý dopoledne 4. dubna jsme v rámci velikonočních oslav navštívili
trhy na plzeňském náměstí. Společně jsme obešli všechny stánky, kde
bylo možné vidět a nakoupit ručně vyrobené velikonoční zboží domácí
výroby. Velký zájem byl o živá zvířátka, která jsme si hladili a krmili.
Počasí nám tento den přálo a tak jsme si trhy náležitě užili a spokojeně
se vraceli domů.
DiS Romana Kadaňová, vedoucí útvaru ergoterapie
DS „Sedmikráska“ a DZR „Petrklíč“

Velikonoční výstava na DS „Kopretina“ a DZR „Sněženka“

Velikonoční trhy
Na přání našich uživatelů DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ jsme
opět zorganizovali návštěvu náměstí - Velikonočních trhů. Zúčastnilo se tentokrát 9 uživatelů, většina s pomocí invalidních vozíků
a doprovodu ochotného personálu. Počasí nám tentokrát opravdu
nepřálo, celý týden bylo zataženo a tak jsme očekávali, že žádná
noha nezůstane suchá. Náladu nám to však nezkazilo, naopak díky
zakoupeným plášťům proti dešti bylo všem uživatelům příjemně
i v tomto počasí. Bylo totiž opravdu na co koukat. Přivítala nás
příjemná jarní a hlavně velikonoční atmosféra plná kraslic, pomlázek a různých typů velikonočních dekorací. Zaujaly nás stánky
s různými řemesly, např. „brašnář“, které se již opravdu nikde n
evidí. Potěšili jsme se společně také u výběhu se zvířaty. Těšíme se
na další společný výlet.
Bc. Eva Skalová, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

3. Společenský večer
pro zaměstnance a přátele
MÚSS města Plzně
Dne 20. dubna 2012 se uskutečnil již 3. společenský večer pro
zaměstnance a přátele MÚSS města Plzně, který je pořádán základní
organizací Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České
republiky Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková
organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň spolu s vedením MÚSS města
Plzně, zastoupený ředitelem Ing. Vladimírem Chuchlerem.
K poslechu a tanci hrála již tradičně skupina Golden Wind a všichni
zúčastnění se dobře bavili. Ke zpříjemnění celé akce přispěla svým
vystoupením děvčata z Pečovatelské služby MÚSS.
Protože společenský večer měl úspěch, uvažuje se o jeho konání
dvakrát do roka.

Návštěva cukrárny

Dne 23.3. a 28.3.2012 navštívili uživatelé DS „Kopretina“ a DZR
„Petrklíč“ společně s doprovodem personálu blízkou pizzerii, kterou
využíváme hlavně jako cukrárnu. Útulné prostředí přímo zve k příjemnému posezení pod zastřešenou terasou. Personál je vždy velmi
ochotný a splní nám každé naše přání. Návštěvou cukrárny jsme všichni
společně přivítali jaro a symbolicky otevřeli novou sezónu společných
výletů a akcí. Celkem se mohlo zúčastnit 18 uživatelů. Prostory jsou
námi využívány hlavně díky bezbariérovému vstupu pro uživatele
na invalidních vozících. V cukrárně si jako obvykle každý objednal
podle své chuti - poháry, palačinky se zmrzlinou, vídeňskou kávu, kávu
late, apod. Počasí se moc vydařilo, ale nečekali jsme, že cestou zpět
zažijeme i první jarní bouřku. Příjemné odpoledne jako vždy rychle
uteklo. Již se moc těšíme na další sladkou návštěvu.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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