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„Kopretina“
navštívila cukrárnu

Hudební duben
v „Kopretině“ a „Petrklíči“
Dne 7. dubna jsme v našich Domovech přivítali dětičky ze Salesiánského
střediska mládeže, které nás přišly potěšit hrou na flétny. Během skoro
hodinového vystoupení zaznělo mnoho krásných melodií. Dětičky si pro
nás připravily jak písně lidové, které jsme všichni moc dobře znali, tak i písně
moderní, které hrály za doprovodu svých vyučujících. Všem našim uživatelům se vystoupení moc líbilo a tak na závěr děti odměnili velkým potleskem
a sladkostmi.
O týden později u nás vystoupili manželé Glacovi z Holýšova. Ti si pro nás
připravili písničky převážně z Plzeňska a Domažlicka. Svůj zpěv doprovázeli
hrou na klasickou basu a na kytaru. Většina z uživatelů písně důvěrně znala
a tak se nikdo neváhal svým zpěvem k manželům Glacovým připojit.
Obě vystoupení se velmi vydařila a my jsme tak strávili dvě krásná hudební odpoledne. Děkujeme všem zpěvákům a muzikantům a přejeme hodně
úspěchů a radosti z hudby.
Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeut DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Abychom si zpříjemnili den a trošku
si přisladili život, jsme v dubnu s některými uživateli z DS „Kopretina“
navštívili nedalekou cukrárnu. Každý
z nás si objednal kávu podle gusta.
Někdo kávu vídeňskou, někdo capuccino a vzhledem ke krásnému
počasí nechyběla v naší objednávce
ani ledová káva se zmrzlinou. Většina
uživatelů si jako bonus dala ještě
zmrzlinový pohár. Chvíli jsme poseděli, hezky jsme si popovídali a pak
jsme se s dobrým pocitem a plným
žaludkem společně procházkou vrátili
zpátky do Domova.
Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Návštěva svíčkárny v Liticích
Ve středu 24. dubna jsme uskutečnili další společný výlet a to tentokrát
do české svíčkárny a mýdlárny v Liticích. Hned v úvodu jsme se podívali
na dvě malá prasátka, která mají svůj výběh přímo na dvorku svíčkárny.
Uvnitř domu jsme si nejdříve prohlédli hotové výrobky v podobě svíček, mýdel,
lahviček se solí a vše potřebné k jejich výrobě. Majitelka nás krátce seznámila
s historií svíčkárny a poté jsme se již všichni pilně vrhli do práce, abychom
vlastními silami vytvořili také nějaké naše výrobky. Každý si nabarvil svíčku
podle svých barevných představ a namíchal si pytlíček s různými koupelovými
solemi z léčivých bylin. Poté si každý vykrojil z přírodního mýdla nějaký tvar
a vše nám majitelé zabalili i s vázičkou do dárkového balení. Závěrem jsme
se podívali na krátký dokument o strojové výrobě všech druhů svíček, mýdel
a voskovek. Návštěva svíčkárny se všem líbila a vlastní výrobky máme buď
na zkrášlení našich pokojů či jako dárečky pro naše blízké.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“

Velikonoce a hledání vajíček
Velikonoce má rád snad každý z nás. Nejinak je tomu u nás v Domově
„Nováček“.
Letos nám schovali vajíčka na zahradě šnek, ovečka a slepička. Zahrada
nám alespoň na chvilku vykvetla papírovými květy. Každý, kdo našel
vajíčko, dostal sladkou odměnu. Pro naše děti a dospěláky jsme letos
barvili vajíčka tradiční metodou v cibulových slupkách. Letos byli hledači
zvlášť důkladní, našli všechna schovaná vajíčka.
Přejeme všem čtenářům krásné jaro. Za kolektiv kuchyně DOZP „Nováček“
Alena Kryštůfková, vedoucí útvaru „stravovací provoz“

Společné zpívání
s heligonkářem
To, že si naši uživatelé moc rádi zazpívají je věc více
než jistá. A pokud písně znají, nezdráhají se vystupující
doprovodit. Takovou příležitost měli též 25.3.2014, kdy
nás navštívil heligonkář pan Josef Míka.
Byli jsme domluveni, že pan Míka zpříjemní uživatelům
naše pravidelné společné zpívání (míváme pro ně vyhrazené
úterky). A tak tomu také bylo. Pan Míka si kromě heligonky
přivezl spoustu not a sepsaných textů písní, aby nemohl být
zaskočený různorodými přáními ozývajícími se z publika.
Jsme vděční panu Josefu Míkovi, že uživatelům DS
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ zpříjemnil jedno úterní
dopoledne.
Radka Vondrášková, terapeutka
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Společné pečení
Během měsíce dubna jsme se v DS „Kopretina“
společně s uživateli DZR „Petrklíč“ pustili do pečení. A to hned dvakrát! Začátkem měsíce jsme
vyzkoušeli recept na banánovou buchtu a jelikož
jsou naše uživatelky velmi šikovné, tak jsme zvládli
během dopoledne upéct šest plechů. Odpoledne
měl pak každý z uživatelů možnost kousek ochutnat. Buchta se nám moc povedla, což dokazuje i to,
že z ní nezbyl ani drobeček.
S blížícími se Velikonocemi jsme se rozhodli, že si
upečeme také velikonočního beránka. Ten se také
vydařil a nyní nám
zdobí společenskou
místnost.
Bc. Pavla Hůlková
ergoterapeut
DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“

Povídání se zpěvy o jaru a Velikonocích
10. dubna 2014 v 9.30 hodin hostila jídelna DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ Ing. Radoslava Kozáka
a Mgr. Čestmíra Kunce, kteří za našimi uživateli přijeli s připraveným programem.
Ten byl složený z příspěvků na jarní a velikonoční téma, které sestavil Ing. Kozák a byl proložený zpěvem
víc či méně známých písní převážně v podání kantora Kozáka.
Dohromady to oběma pánům dobře ladilo. Naši uživatelé se nenechali dlouze přemlouvat k tomu, aby si také
s pány zazpívali. Jídelnou Domova se nesla pohodová velikonoční nálada.
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Malování polštářků a tašek
V minulém měsíci měla velký úspěch návštěva Exodusu v Třemošné, kde si uživatelky malovaly malé polštářky. Tento měsíc jsme
pozvali terapeutky z Třemošné do našeho Domova, aby si mohli
i další uživatelé namalovat různé ornamenty, buď na polštářky, nebo
na látkové tašky. Zájem byl veliký, dokonce i muži s malou pomocí
vytvořili krásná díla. Jsme moc rádi, že jsme měli takovou příležitost
si v našem Domově hromadně něco neobvyklého vyrobit.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“

Velikonoční nádivka
17. 4. 2014 dosáhla vrcholu naše příprava na Velikonoce. Uživatelé DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ si upekli v dílně obyvatel velikonoční nádivku.
Již den předem se Domovem nesla vůně vařeného uzeného masa. A ve čtvrtek,
místo pravidelné přípravy a pečení sladkostí, se naši uživatelé sešli, aby krájeli
maso, rohlíky a nezbytné bylinky, míchali a poté nechali upéct nefalšovanou
a nešizenou nádivku.
Křupavou, voňavou nádivku jsme odpoledne nabízeli v rámci čtvrteční
Cukrárny. Zájem byl nebývalý, díky čemuž nezbyl ani kousek. Nádivka se totiž
uživatelům moc povedla!
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Velikonoční vystoupení dětí z MŠ
Rádi otvíráme jídelnu DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ našim malým
kamarádům z 51. a 81. MŠ Plzeň. Obě školky sídlí na Lochotíně, tak to
k nám nemají daleko a jejich společnost je vždy velmi milá a osvěžující.
14.4.2014 nám děti spolu se svými učitelkami předvedly nový program,
který byl spíše jarní než velikonoční, což nám vůbec nevadilo. Viděli
jsme například pohádku O veliké řepě, představení Z kurníku a slyšeli
anglickou písničku o mracích a proměnlivém počasí. Děti byly moc
šikovné a jako tradičně nám nezapomněly přinést malou pozornost
v podobě velikonočního přáníčka s ovečkou. Zvláště uživatelky Domova
byly přízní dětí dojaté.
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

109. narozeniny paní Behenské
Dne 2. dubna 2014 oslavila uživatelka pečovatelské služby paní
Marie Behenská své 109. narozeniny.
Paní Behenské přišli popřát zaměstnanci pečovatelské služby
a zároveň předali kytici od ředitele Městského ústavu sociálních
služeb města Plzeň Ing. Vladimíra Chuchlera.
Paní Behenská je v péči pečovatelské služby již od roku 2007.
Za velké pomoci vlastní rodiny a pomoci ze strany pečovatelské
služby paní Behenská tráví své chvíle ve svém domácím prostředí.
Tímto jí všichni ještě jednou přejeme hodně sil, zdraví a elánu
do dalšího života.
Mgr. Jaroslava Kaiserová
vedoucí Pečovatelských a ošetřovatelských služeb
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