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Slavnostní otevření jurty

Již několik měsíců se na zahradě Domovů „Kopretiny“ a „Petrklíče“
budovaly nové prostory určené pro terapii i odpočinek tzv. jurta.
Jurta je tradiční obydlí kočovných kmenů z oblastí centrální Asie
a Středního východu sestávající z dřevěné lehké konstrukce a plsťové
rohože. Půdorys stavby je kruhový a průměr naší jurty je 8 m.
Slavnostním okamžikem pro uživatele DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
se stalo otevírání jurty na zahradě Domova, které se konalo první letní
den 21. června. Pozvání přijal pan ředitel ing. Vladimír Chuchler, který
jurtu slavnostně předal uživatelům. Jedna z uživatelek pak symbolicky
přestříhla pásku.
Deset uživatelek, které si několik týdnů připravovaly své taneční vystoupení na píseň Motýl z filmu Kdyby tisíc klarinetů předvedly své
vystoupení před ostatními na zahradě Domova. Poté následovalo malé
občerstvení, které pro ostatní připravili sami uživatelé v podobě několika
táců jednohubek a sladkého lineckého pečiva. Naše pozvání přijalo
i několik uživatelů z DZR „Sněženka“, kteří nám přinesli i malý dárek
v podobě vlastnoručně dělaného slaného pečiva.
Hlavním hřebem programu pak bylo divadelní představení komické
opery od skladatele Ermanna Wolfa-Ferrariho s názvem Zuzančino
tajemství. Inscenaci Zuzančino tajemství nastudovali studenti pěveckého
oddělení Konzervatoře v Plzni. Představení mělo v prostorách jurty
příjemnou atmosféru a všichni se skvěle bavili.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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Zahradní slavnost
v muzikálovém duchu
DS „Sedmikráska a DZR „Čtyřlístek“ na Lochotíně slavili ve středu
19. června v pořadí již 15. Zahradní slavnost!
Na akci takového rozsahu jsme se museli náležitě připravit. A tak již
měsíce před samotnou slavností patřila velká část našeho pracovního
rozvrhu dokončování výrobků určených k prodeji, nacvičoval se program,
upravoval se prostor zahrady, nemluvě o samotné organizaci celého dne.
Program byl jako tradičně velmi nabytý. Do světa muzikálů jsme
na naší Zahradní slavnosti vstoupili s několika slovy pana ředitele MÚSS
Ing. Vladimíra Chuchlera, uvítala nás také paní vedoucí Mirka Netrvalová
a vedoucí terapie Romana Kadaňová, jakožto Carmen, která nás celým
dnem provázela a uváděla jednotlivé příspěvky.
Muzikálový svět byl reprezentován muzikály: Pomáda – v podání
„domácích“, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ nás vtáhli do muzikálu
Kdyby tisíc klarinetů, jako Rebelové se představili uživatelé DZR
„Sněženka“ a na závěr své vystoupení předvedl Denní stacionář „Jitřenka“
se svými Šakalími léty.
Po přestávce jsme se na zahradě opět sešli, abychom zhlédli profesionální výkony pozvaných vystupujících. Přijela za námi děvčata ze Studia 22,
dámy z TJ Sokol – Doubravka, které vede paní Zavadilová. Představení
spolku Romantika bylo až dobrodružné! Tito muži se prezentovali
šermířským a mušketýrským vystoupením jako Tři mušketýři a představení to bylo opravdu „vychytané“ do nejmenšího detailu. Nejenže zněla
renezanční hudba, ale hořely také ohně! Muzikálové předtančení předvedly
tři dívky ze skupiny EQUET. Na závěr hráli, hlavně k poslechu – díky
velmi teplému počasí ne tolik k tanci - pan Ota Heller se svojí kapelou.
Naši uživatelé a jistě i návštěvníci si je vždy rádi poslechnou.
Patří již k tradici, že je na Zahradní slavnosti k dispozici kromě nealkoholického pití také pivo a výborné klobásy, nechyběla káva a nanuky.
„Stánky“ jídelní doplňoval „stánek“ s výrobky našich uživatelů. Obsluhující
personál se svého úkolu zhostil s grácií sobě vlastní (aby ne, když to trénují již 15 let...).
Organizace slavnosti je náročná záležitost, proto se patří poděkovat
všem, kteří se větším, či menším dílem na této záležitosti podíleli.
Dnes už jen vzpomínáme, i když kdo ví, jestli se náhodou místo ohlížení
již nerodí v hlavě paní Kadaňové téma na následující Zahradní slavnost...
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“

Vystoupení
dětí
V pondělí 26. června nám přišly
zpříjemnit den děti ze ZŠ Růžovka
a představily nám pohádku O pravém
a nepravém čertovi. Na své vystoupení si sami vyrobily a donesly potřebné
kulisy. Děti z dramatického kroužku
nám ukázaly své herecké výkony,
které jsme v závěru odměnili velkým
potleskem a malou sladkostí. V tomto
měsíci máme slíbeno ještě jedno představení a již se na ně všichni těšíme.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut
DZR „Sněženka“

JAKÉ BUDOU AKTIVITY A KULTURA
PRO ZAMĚSTNANCE MÚSS MĚSTA PLZNĚ
VE DRUHÉM POLOLETÍ ROKU 2013?
JAKÉ BUDE ČERPÁNÍ Z FKSP?
POSÍLEJTE NÁM VAŠE NÁPADY, NÁVRHY A PŘÁNÍ
A MY SE BUDEME TĚŠIT NA VAŠÍ SPOLUPRÁCI
Vaše návrhy nám zasílejte na níže uvedené emaily
nebo vaše návrhy předejte vašemu přímému nadřízenému.
HELENA KURCOVÁ - HelaKurcova@seznam.cz
PAVLA KURCOVÁ - pavka15@seznam.cz
JANA BÍLKOVÁ - janickahrosinka@seznam.cz
Předem děkujeme
Za výbor ZO MÚSS města Plzně OSZSP ČR Pavla Kurcová, místopředsedkyně

Kopretinová
zahradní párty
5. června 2013
Po nepřestávajících deštích nám konečně vykouklo sluníčko.
A proto byl důvod se bavit, tančit, jíst a pít, zkrátka přivítat
léto. Každý si nechal pomalovat obličej, pobavil se při vystoupení taneční skupiny MUDr. Niny Urbánkové. Písničky
na přání hrál a zpíval pan Arnošt Holzknecht. Paní Pecková
a paní Fikrlová upekly každá jiný moučník, paní kuchařky
se chopily grilování buřtíků. Nechyběl řecký salát s opečenou vekou a jako sladká tečka celé zahradní slavnosti byly
chlazené jahody se šlehačkou.
Alena Kryštůfková, vedoucí útvaru „Stravovací provoz“
a kolektiv zaměstnanců DOZP „Nováček“

Všem zaměstnancům Stravovacího provozu DOZP
„Nováček“ bych chtěla mnohokrát poděkovat za velmi aktivní přístup při zajištění, přípravě a podávání
občerstvení na Zahradní párty, která se vydařila
i přesto, že jsme vzhledem k počasí vyměnili zahradu
za jídelnu.
Mgr. Věra Kotrbatá, vedoucí útvaru DOZP „Nováček“

Společné odpoledne
Dne 11. června náš Domov ožil „živou hudbou“. Tento den
se nám o kulturní zážitek postaral pan Chaloupka, který nám
přišel v doprovodu zpěvačky zpříjemnit odpoledne a zahrát
na elektronické varhany a zazpívat známé písničky. Nejdříve jsme
si poslechli méně známé písně, poté se však zábava více „rozjela“
a každý si mohl nechat zahrát písničku dle svého přání. Písní
nebylo málo, každý měl možnost poprosit o tu svojí oblíbenou,
zazpívat si či případně zahrát na jednoduchý nástroj. Na toto
odpoledne jsme měli zajištěné občerstvení a nikomu nic nechybělo.
Všichni jsme se s úsměvy na tváři po dvou hodinách vraceli
do svých pokojů a odnášeli jsme si dobrou náladu.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

Výlet do kláštera
v Plasích
Na konci měsíce května uspořádalo oddělení Ergoterapie výlet
do kláštera v Plasích. Bezezbytku jsme naplnili tři tranzity.
Výletu se zúčastnilo 16 uživatelů DS „Sedmikráska“ a DZR
„Čtyřlístek“, pět terapeutek a jedna dobrovolnice DC ADRA Plzeň.
S pohybem po klášteru nám pomohli také řidiči.
V Plasích jsme byli ten den první, komu otevřeli dveře samotného konventu, obytné budovy mnichů. Po menších problémech
s výtahem se všichni, společně s třídou žáčků na výletě, sešli
v křížové chodbě vyzdobené barokními freskami. Zde na nás již
čekala sympatická průvodkyně, která nás v úvodu seznámila
s historií kláštera a informovala nás o nezvyklém „vodním“ řešení
základů budovy. Spoustu dalších zajímavostí jsme si mohli
vyslechnout při celé, přes hodinu trvající prohlídce. Viděli jsme
model kláštera, Kapli sv. Bernarda, kapitulní síň s poutavou
freskou Františka Müllera, navštívili jsme nemocniční křídlo
s lékárenskou expozicí a jedinečnými barokními záchody. Zhlédli
jsme také knihovní sál, pracovnu opata, čítárnu a zimní jídelnu.
Naše návštěva Plas končila stylově, a to ve zdejší cukrárničce.
Počasí nám výjimečně přálo, tak jsme mohli sedět i pod slunečníkem před cukrárnou. Starala se a výbornou kávu se zákuskem
nám přinesla příjemná paní majitelka.
Výlet jsme si pěkně užili a všichni se už moc těšíme na další.
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“

INFORMACE PRO ČLENY
ZO MÚSS města Plzně OSZSP ČR
Pro všechny členy Základní organizace MÚSS
města Plzně OSZSP ČR jsou připraveny dárkové
karty Globus v hodnotě 500,- Kč na nákup
v obchodním domě Globus
Dárkové karty si můžete vyzvednout od
července 2013 osobně - proti podpisu, u
předsedkyně ZO Heleny Kurcové nebo
revizorky ZO Jany Barvíkové
Bližší informace podá předsedkyně na
tel. č. 602739371 nebo revizorka na tel.č.
725072056

NEČLENI!!!
CHCETE TAKÉ ZÍSKAT TYTO A DALŠÍ VÝHODY???

Staňte se členem i Vy!
V případě zájmu volejte na tel. 602739371
(předsedkyně ZO Helena Kurcová)

Zahradní slavnost
Domovy v Kotíkovské ulici jsme byli pozváni na jejich Zahradní
slavnost, která se již stala tradicí. Velice rádi jsme toto pozvání
přijali a připravili jsme si dvě malá vystoupení. Naše vystoupení byla na motivy muzikálových písní. Přípravy vystoupení
byly někdy náročné, ale o to jsme byli šťastnější, že se nám
v závěru naše vystoupení povedla a byli jsme odměněni
potleskem a malým dárkem. Celá organizace Zahradní slavnosti
byla výborná, ochutnali jsme připravené občerstvení, které
všem velmi chutnalo. Touto cestou bychom rádi poděkovali
za pozvání a zároveň panu řediteli za příjemné osvěžení v tomto
parném dnu a řidičům za rychlou a bezpečnou přepravu.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“
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