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Jaro a Velikonoce
v DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“

V pondělí 14. března 2016 přinesly do Domova jaro naši malí kamarádi z 81. a 51. MŠ Plzeň. Děti předvedly nacvičená vystoupení pod
vedením svých paní učitelek a jako tradičně byly roztomilé tak,
že mnoho obyvatelek bylo až dojato nad tím, jak jsou děti šikovné.
Tradičně ani tentokrát děti nezapomněly přinést a všem přítomným
rozdat velikonoční přáníčka.
Pokračování na stranách 2 a 3.
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Jaro a Velikonoce

v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
Jarní poetické setkání 21.3.2016, které se konalo v jídelně Domova, bylo
plné zpěvu, hudby, tance a poezie především milostné. Nerada bych
byla monotématická, ale své šikovné kolegy Kristýnu Bečvářovou (zpěv)
a Geronymo Fuhrmana (klavírní doprovod) před uživatele přivedla
dobrovolnice DC ADRA Plzeň a především baletka z Divadla J. K. Tyla
Kristýna Pechaczková. Laskavý čtenář Zpravodaje toto jméno už jistě
zná... Ještě jedna malá zajímavost: Geronymo je hlavně tanečník, který
bravurně zvládá také hru na klavír.
Na závěr tohoto setkání bylo rozdáno velikonoční cukroví, které pekli
v minulém týdnu sami uživatelé.

Těsně před samotnými Velikonocemi provonila celý Domov velikonoční
nádivka. Dopoledne na Škaredou středu se sešly kuchařinky v dílně
obyvatel, aby se na pečení podílely. Odpoledne byla otevřena Cukrárna,
ale tentokrát ne pro to, aby si příchozí pochutnali na sladkém koláči,
nýbrž právě na oblíbené a velmi vítané (vlastnoručně připravené)
nádivce. Plná Cukrárna svědčila o tom, že se kuchařinkám opět dílo
vydařilo na jedničku s hvězdičkou!
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Supervize DC ADRA Plzeň
Jedna ze tří supervizí, které DC ADRA Plzeň během roku pořádá, připadá na jaro a tedy je nasnadě,
že se těchto pár řádků týká právě tohoto setkání. Ve čtvrtek 3.3.2016 v 16 hodin se v oddělení ergoterapie
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ sešlo šest aktivních dobrovolníků, vedoucí DC Stanislav Valenta,
supervizor Jan Libotovský a pět terapeutek.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Viola Olomouc

Po roce Velikonoce
Rok se s rokem sešel a my opět prožíváme první jarní
dny. Těšíme se z probouzející se přírody a prvních
slunečních paprsků. S jarem přicházejí také velmi
důležité svátky - Velikonoce. Tyto svátky jsou jak
duchovní, tak pohanské. My jsme si letos ukousli
od každého kus. Postní dobu jsme začali popeleční
středou, každý účastník bohoslužby dostal popelec
na čelo. Zbytek postní doby jsme strávili výzdobou
interiéru a připomínáním si tradic. Barvili jsme
vajíčka, pekli beránka a vyzkoušeli naše nové z proutí
upletené pomlázky. My jsme na Velikonoce připraveni,
co vy?
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Díky velmi příznivému ohlasu našich uživatelů
na někdejší hudební vystoupení moravské agentury
Viola Olomouc jsme ji letos opět pozvali a ohlasy
byly neméně radostné. Vedoucí Violy pan Zdeněk
Černohouz hrající na kytaru a jeho kolega Jaroslav
Šolc, akordeonistka, mají v repertoáru písně takových
hudebních bardů jako je Karel Hašler, František
Kmoch, Fanoš Mikulecký, Václav Bláha! 10. března
2016 zazněly v jídelně DS „Sedmikráska“ a DZR
„Čtyřlístek“ také písně staropražské a lidové písničky
ze všech koutů naší vlasti. Vzhledem k datu byl
celý koncert nazván „S kyticí písní jdeme k vám“.
Za spokojené uživatele za kytičku děkujeme.
Radka Vondrášková, pracovník
v sociálních službách pro nepedagogickou činnost
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj
Vzhledem k tomu, že jsme Plzeňáci, jsme nemohli opomenout navštívit pivovar. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavostí, např. že ležák Pilsner Urquell inspiroval více než dvě třetiny všech světových piv,
dodnes označovaných jako pils, pilsner, pilsener. První plzeňské pivo bylo načepováno v roce 1842.
Poznali jsme suroviny, ze kterých se pivo Pilsner Urquell vaří. Dále jsme mohli vidět varnu piva, stáčírnu,
něco z historie pivovaru a také jsme se svezli pivovarským autobusem. Ke konci prohlídky jsme prošli
pivovarské sklepy, kde jsme mohli ochutnat nepasterizované pivo. Martina Prošková, DiS., vychovatelka
Monika Strychová, PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost

Představení
divadélka Letadlo
Vyzkoušet si oblek kosmonauta, nastoupit do vesmírné rakety,
sáhnout si na Měsíc a obejmout Slunce – komu se to podaří?
To všechno si vyzkoušeli uživatelé DOZP „Nováček“ během
divadelního představení s názvem Do vesmíru. Naučili se
pojmenovat všechny planety Sluneční soustavy, vyzkoušeli si
jejich pohyb po oběžné dráze.
Už se všichni těší na další představení tohoto divadla.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

Nováček v cukrárně
Uživatelé DOZP „Nováček“ si užili spoustu radosti a příjemných zážitků. Jarní prázdniny si zpestřili návštěvou kavárny
„Fashion Café“ v Sedláčkově ulici. Pochutnali si na horké
čokoládě a jahodovém poháru a na závěr dostali od personálu
ochutnat svatební koláčky a bonbóny.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova DOZP „Nováček“

Odpoledne v „Garáži“
V pondělí 21. 3. 2016 jsme s uživateli vyrazili do nedaleké, nově otevřené kavárny „Café Garage“. Zde nás
zaujal především moderní interiér ve stylu pouličního umění a comicsu. Na nás i uživatele působil velmi
pozitivně, vesele a celkový dojem umocnila příjemná komunikativní obsluha. Dali jsme si skvělou voňavou
kávu a k ní dezert „poptartrs“ který zatím nikdo z nás nevyzkoušel. Jednohlasně jsme se shodli, že sem
na kávu určitě zase zajdeme, máme to přeci přes ulici.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“
ZPRAVODAJ MÚSS PLZEŇ
Vydavatel: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345
povoleno Ministerstvem kultury České republiky ze dne 19.6.2006, registrační číslo: MK ČR E 16846

