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při MISSI

„NOVÁČEK“ U MOŘE

Pět uživatelů DOZP „Nováček“ projevilo přání vydat se v létě na dalekou
cestu k moři. Velké těšení a plány ještě podpořil pan ředitel Chuchler, který
umožnil doprovod dvěma pracovnicím - ZS Lence Peckové a vychovatelce
Janě Kryčové. Volba cílové destinace padla na Zlaté Písky v Bulharsku.
Euforii nadšení uživatelů vyvolala
zpráva o tom, že poletí letadlem.
Pro většinu z nich se jednalo
o první let. Byly zahájeny rozsáhlé
přípravy a nakupování opalovacích
prostředků, oblečení, vhodných
cestovních zavazadel, nafukovacích
matrací a dalších nutných i méně
nutných věcí. Konečně bylo vše
připraveno, sbaleno a hurá do
Prahy na letiště, kam nás odvezl
pan Bufka, vedoucí útvaru „Doprava a služby“. Čekání na odlet
jsme si zkrátili pozorováním
startu jiných letadel. Samotný
let do Varny proběhl v klidu
a v pohodě, z okének byla vidět

krajina ještě za denního světla
a potom i za tmy se spoustou světel. Z Varny nás odvezl autobus
do hotelu Astoria na Zlatých
Pískách.
Při ubytování se ukázalo, že náš
požadavek u CK Čedok (pokoje
na jednom poschodí) nebyl akceptován. Rozvážení a ukládání
k spánku uživatelů (hoši v 5. patře
a dívky v 8.) značně znepříjemnilo počáteční radost z pobytu.
Problém se podařilo během dvou
dnů vyřešit a už jsme si užívali
sluníčka a koupání.
Pokračování na straně 2

A co je to vlastně ta MISSE? Jedná
se o charitativní projekt, který byl
založen Petrem Formanem a Davidem Voverkou na pomoc hendikepovaným lidem. Pro letošní rok
se MISSE 03 konala v Plzni, kde
19. září jezdili známé osobnosti
jako kurýři. Jejich úkolem bylo
vybrat co nejvíce peněz pro hendikepovaného Honzu.
Pokračování na straně 5

„NOVÁČEK“ U MOŘE

Dokončení ze strany 1
První den na pláži čekalo uživatele několik překvapení. Foukal vítr,
vytvářel vlny. Dva plavci z naší skupinky nevěřili, jak velkou sílu vlny
mají, dokud se o tom sami nepřesvědčili, když je vlnka u břehu porazila
a celé je ošplouchla. A tím se dozvěděli, že je voda v moři slaná a vůbec
není chutná. Ale sluníčko nám přálo, vítr se utišil, moře vyplavilo spoustu
mušlí, oblázků a koupání jsme si mohli užívat dosyta. Však nám přitom
vyhládlo a těšili jsme se na bulharské speciality. Bylo z čeho vybírat, včetně
ovoce a zeleniny. Několikrát jsme využili dopravy místním minivláčkem,
večer jsme se procházeli po pobřeží a vybírali v prodejních stáncích
upomínkové předměty.
Než jsme se nadáli, utekl týden jako voda. Ještě honem před odjezdem
vykoupat v moři, odsolit pod sprchou, dobalit a opět autobusem na letiště.
Unaveni a plni dojmů mnozí let tentokrát prospali. V Praze na nás čekal
pan Netrval, vedoucí útvaru „Správa majetku“ a odvezl všechny cestovatele do „Nováčku“.
Jménem všech účastníků rehabilitačního pobytu na Zlatých Pískách chci
poděkovat vedení MÚSS za pomoc a podporu při přípravě a možnost
uskutečnění této akce.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova DOZP „Nováček“

Vážení,
od vydání prvého obnoveného Zpravodaje
MÚSS Plzeň právě uplynuly dva roky.
U příležitosti tohoto jubilea
Vám redakce Zpravodaje děkuje za Vámi zaslané příspěvky
a těší se na další vzájemnou spolupráci.
Zároveň Vám redakce přeje do dalšího období
mnoho pracovních a osobních úspěchů.
Za redakci Zpravodaje MÚSS Plzeň
Mgr. Jaroslava Šeflerová

Den integrovaného
záchranného systému
Dne 11. září byl slunečný den, a proto jsme neváhali
a vydali jsme se na 4. ročník Dne integrovaného záchranného systému, který se konal v parku za OC Plaza.
Byli jsme natěšeni na ukázky zásahové techniky, výcviku
hasičů, záchranářů, policie i celníků. Na scéně se nám
představili hasiči a záchranáři při hrané dopravní nehodě,
rovněž jsme měli možnost prohlédnout si hasičskou
techniku a nechyběla ani ukázka výcviku policejních psů.
Ukázky zaujaly mnoho návštěvníků, především rodičů
s dětmi, ale i my jsme byli z celé akce potěšeni a o naše
zážitky jsme se rozdělili s ostatními uživateli.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeutka
DZR „Sněženka“

Sportovní hry na téma
„Robinsonáda“
Zelená tráva září kapkami ranní rosy. Krásný baboletní den se zvolna probouzí. Na zahradě DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ však toto probouzení
netrvalo dlouho. Nejenže se slunce ve středu 5. září 2012 pustilo do práce,
ale hlavně oddělení terapie, které mělo naplánované sportovní hry, letos
na téma „Robinsonáda“.
Tak honem připravit jednotlivá stanoviště, sebe převléci do kostýmů, doprovodit uživatele na zahradu a tradiční sportovní akce může začít. Házení
kroužků do truhlice s pokladem, chytání ryb v moři, poznávání rostlin
a plodin, které Robinson pěstoval na ostrově, tkaní látky pro přípravu oděvu
a souhrn nejpodstatnějších znalostí o Robinsonově životě, skládání obrázku
plachetnice, toto je šest stanovišť, které měli uživatelé možnost navštívit.
Za splnění úkolu si odnesli nejen radost z pokusu, ale také malou pozornost. Veliké poděkování patří personálu, který přišel pomoci mimo službu
a dvěma dobrovolnicím z DC ADRA, protože díky této pomoci mohla celá
akce hladce proběhnout. Na shledanou u sportovních her opět za rok!
Radka Vondrášková

„Kopretina“ a „Petrklíč“
pomáhají při MISSI
Dokončení ze strany 1
Honza zachránil před utonutím svého kamaráda, ale sám zůstal
ve vodě příliš dlouho a ochrnul. Tyto peníze mu pomůžou pořídit
si elektrický vozík, který mu pojišťovna nechce zaplatit. Mezi kurýry
se objevili osobnosti jako je Jan Svěrák, Lucie Výborná, David Koller,
Dan Bárta, Martin Stránský či sám Petr Forman.
MISSI 03 podpořili finančně nejen naši uživatelé, ale i personál.
Celkem se v zařízení vybralo 1 600,- Kč. Pro finanční obnos si měl
původně přijet Antonín Procházka, kterého si přáli vidět naši
uživatelé. Bohužel se celé akce nemohl zúčastnit, a proto k nám
dorazil jiný neméně známý plzeňský herec Martin Stránský. Martina
Stránského naši uživatelé znají z oblíbené Ordinace v růžové
zahradě. Zvídavé otázky, které mu směřovaly, proto byly především
na jeho roli MUDr. Oty Kováře. Předání finančního obnosu se velmi
vydařilo. Na památku, že jsme podpořili dobrou věc, nám zůstal
pamětní certifikát a příslib Martina Stránského, že nás zase brzy
navštíví. Budeme se na MUDr. Otu Kováře zas všichni těšit.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Rehabilitační péče
v DS „Jitřenka“
Již 10 let poskytuji klasické masáže uživatelům v DS „Jitřenka“.
Do zařízení docházím 2x v týdnu. Masíruji dle možností
a potřeb uživatelů, kteří mají na masáže doporučení od lékaře.
Na rehabilitaci mám vyhrazenou místnost, při masážích je
přítomna i zdravotní sestra nebo vychovatelka. Při vlastní
masáži používám masážní emulze a olejíčky. Vždy se snažím
u uživatelů navodit příjemnou náladu, někdy využiji i relaxační hudbu. Masáže slouží k fyzické i psychické regeneraci
a jsou uživateli vyhledávány.
Také na doporučení lékaře je možno využít v DS „Jitřenka“
vodoléčbu. K dispozici je masážní vana s perličkovou a vířivou koupelí. Při proceduře dochází k uvolnění a prokrvení
svalstva, je možné provádět i některé cviky. Uživatelé jsou
při pobytu ve vodě spokojení, těší se na další koupel. Chtěl
bych, aby i nadále rehabilitační péče probíhala ke spokojenosti uživatelů a nás, zaměstnanců DS.
Petr Kchol, masér DS „Jitřenka“

Koncert
Václava
Žákovce
Ve středu 29. srpna jsme v odpoledních hodinách na zahradě DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ přivítali
Václava Žákovce. Přijal pozvání
na uspořádání koncertu a uživatelé
se na něj už dlouhý čas těšili. Koncert
začal ve 14.00 hodin a posluchači
si přišli opravdu na své. Zazněly písně
různých žánrů a tím byla splněna rozmanitá přání obecenstva. Po závěrečné skladbě tleskalo tomuto koncertu
téměř sto uživatelů. Děkujeme a těšíme se opět někdy příště na setkání.
Dis. Romana Kadaňová
vedoucí útvaru ergoterapie
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

„Kopretina“ a „Petrklíč“
pečou řezy Raffaelo
Během prvního zářijového týdne to v našem Domově
zavonělo. Uživatelé se totiž pustili do pečení řezů
Raffaelo. Krásná vůně kokosu, která se rozlehla po
chodbách Domova, tak začala pomalu připomínat
vánoční čas. Pečení se zúčastnily především ženy,
které s radostí vzpomínaly na časy, kdy ještě pekly
doma. Jejich zkušenosti se odrazily v pečení řezů
Raffaelo, které dosud neznaly. Uživatelky zvládly
upéct devět plechů, které už se ovšem nepodařilo
vyfotit. Všichni uživatelé totiž měli obrovskou chuť
na domácí pečené řezy. Nezbyl tedy ani kousek, který
by mohl zapózovat před objektivem fotoaparátu.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeutka
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

NÁVŠTĚVA ZOO
Na měsíc srpen jsme měli naplánovánu návštěvu do plzeňské ZOO. Prvně nás nemile překvapilo špatné počasí, ovšem
28. srpna nám už nic nebránilo příjemně strávit slunečný
den ve zvířecí společnosti. Všichni obdivovali nové úpravy
ZOO, kterou znali v trošku jiné kráse. Jsme rádi, že s námi
mohli i ti méně mobilní, kteří si výlet užívali z invalidních
vozíků. Nejvíce nás zaujal hrošík liberijský, kterého jsme
pozorovali z dřevěné vyhlídky, a žirafy, které k nám ladně
kráčely a udiveně nás pozorovaly. Protože nás ale slunečné
počasí příjemně unavilo, neváhali jsme si sednout na malé
občerstvení. Při zpáteční cestě do mírného kopce a poté
zas z kopce nás překvapili volně pohybující se lemuři.
Pozitivně naladěni, ale zároveň i příjemně unaveni, jsme
se vrátili zpět do našeho Domova. Dnes již opět plánujeme
další výlet a očekáváme další krásné zážitky.
Mgr. Andrea Pěchoučková, Bc. Lucie Březáková
sociální pracovnice a ergoterapeutka DZR „Sněženka“

„Kopretina“ a „Petrklíč“
vyrazily do cukrárny
Léto se s námi pomalu loučí. Podzim začíná pestrobarevně barvit
listy stromů. Je tedy ten nejvyšší čas, vyrazit na poslední návštěvu
cukrárny v tomto roce. Naposledy si během teplých dnů užít chuť
zmrzliny a zmrzlinových pohárů.
Naši uživatelé s velkou chutí vyrazili dne 12. a 13. září na návštěvu
nedaleké bezbariérové cukrárny. Tam se rádi nechali rozmazlovat
sladkou chutí zmrzliny, palačinek a pohárů, které pro ně milá obsluha
přichystala. Ke sladkým dobrotám nesměla chybět ani oblíbená káva
s „bílou čepicí“ neboli cappuccino. Uživatelé si návštěvu cukrárny
náležitě vychutnali, jak je již vidět na fotografiích.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeutka
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Letní výlet do Plzně
Dne 15. a 30. srpna jsme se vypravili s uživateli na výlet
do centra Plzně. Nechali jsme se vysadit u Divadla
J. K. Tyla a pomalou procházkou jsme obešli celé náměstí.
Měli jsme možnost prohlédnout si výstavu, která dokumentovala povodně v Plzni před deseti lety, obdivovali jsme
krásně upravené parky plné květin a zeleně i architekturu
staveb. Naše cesta končila v Mlýnské strouze v kavárně
na terase, kde je možné pozorovat na hladině vody ryby
a kvetoucí lekníny. Bylo nádherné počasí a tak jsme
si poseděli u kávy a zmrzlinových pohárů. Uživatelům
se výlet moc líbil a tak plánujeme další, do jiné části Plzně.
Dis. Romana Kadaňová, vedoucí útvaru ergoterapie
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Hruškova
meditační zahrada
Hruškova meditační zahrada neboli Památník obětem zla
v Plzni, vybudoval pan Luboš Hruška. Ve vězení strávil jako
politický vězeň 11 let. Po propuštění v roce 1960 se rozhodl
přestavět ovocný sad na Památník obětem zla, kde postupně
vysazoval okrasné stromy a keře. Součástí jsou také sochy
Křížové cesty od sochaře Romana Podrázského.
Ve čtvrtek 20. září jsme se pomocí bezbariérového automobilu vydali nejprve do kaple Sv. Maxmiliána Kolbeho,
která je součástí zmiňované zahrady. Zde jsme viděli mírně
smutný dokument o zakladateli panu Hruškovi. Procházka
zahradou se všem velice líbila. Obdivovali jsme sochy
a netradiční rostliny, kterých nebylo málo. Příjemně naladěni a psychicky odpočatí jsme se vraceli zpět do Domova,
kde na nás čekal dobrý oběd.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeutka DZR „Sněženka“
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