Zpravodaj
Číslo 4/2016

m ě s t s k ý

ú s t a v

s o c i á l n í c h

s l u ž e b

Puzzlemanie
na DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“
Taky rádi skládáte puzzle? Prožít radost při zdárném složení celého obrázku
mohli naši obyvatelé zakusit během pondělního dopoledne 11.4.2016.
Skládání puzzlů různých tvarů, velikostí a stupňů obtížnosti se proměnilo
v zábavnou činnost, při které naši uživatelé mohli nevšední formou
trénovat soustředěnost, pozornost, paměť, přemýšlení, jemnou motoriku
a v neposlední řadě i trpělivost. Každý si mohl vybrat podle svého přání
a svých možností skládačku ze široké nabídky různých motivů ale i druhů
materiálu. Společná aktivita se našim uživatelům líbila a do budoucna
se mohou těšit na další „puzzlové“ setkávání.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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Krajta královská
na DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“
Mít hada omotaného kolem krku tak jako pan Mgr. Martin
Vobruba z plzeňské ZOO, by asi nikdo z nás nechtěl, ale pohladit si živou krajtu královskou, k tomu už se několik odvážlivců
z řad našich obyvatel i personálu odhodlalo. Každý, kdo zažil
ten zvláštní pocit, mi dá jistě za pravdu, že rčení „je slizký jako
had“, se vlastně nezakládá na pravdě, neboť hadí kůže vůbec slizká
není. Tato krajta s poetickým jménem Boženka, patří do čeledi
škrtivých hadů, není jedovatá, pochází z Afriky a patří mezi
studenokrevné plazy, jejichž aktivita se odvíjí od okolní teploty,
nejpříznivější rozmezí je mezi 26 až 35 °C. Pokud cítí nebezpečí,
stáčí se do pevné koule s hlavou uvnitř, v přírodě dokáže
po vydatném nasycení až půl roku hladovět, dorůst až do 1,5 m
délky. Dozvěděli jsme se mnoho dalších informací o různých
druzích zvířat žijících v plzeňské ZOO a dostali jsme dárek
ve formě krásných fotografií opic, hadů a dravých šelem.
Za poutavou přednášku a milou návštěvu panu Mgr. Martinu
Vobrubovi moc děkujeme.
Šárka Bartošková
pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou činnost
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Velikonoce ve znamení koncertů
na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
Začátkem března jsme přivítali oblíbenou „Senior kapelu“,
která nám pod vedením pana Aloise Macha zahrála
známé písničky jako je „Pár havraních copánků...“,
„Praha je krásná, když se den rozednívá...“, „Co jste hasiči,
co jste dělali...“, Vesničko má pod Šumavou...“ atd.
Na závěr příjemných společných chvil nesměla chybět
„Ta naše písnička česká...“, kterou jsme se navzájem
rozloučili. Hlasitý potlesk prozradil, že kapela se našim
uživatelům moc líbila.

Jedinečným zážitkem pro některé z našich obyvatel byla
účast na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži
v Domě hudby v Husově ulici. Tuto téměř největší soutěž
v České republice začala pořádat plzeňská konzervatoř
již před patnácti lety. Do Plzně se každé dva roky sjíždí
několik desítek špičkových mladých klavíristů z celého
světa. My jsme se účastnili 16.3.2016 již osmého ročníku
této soutěže a byli jsme uchváceni hudebními výkony
klavíristů z Čech, Mongolska, Číny a Litvy. V originálních interpretačních přístupech jsme slyšeli skladby
např. od Bedřicha Smetany, Fryderyka Chopina, Roberta
Schumanna, Franze Liszta, Johanna Sebastiana Bacha
a Wolfganga Amadea Mozarta.

Velikonoční vystoupení mladých plzeňských křesťanů
z Apoštolské církve dodalo těmto svátkům tu pravou
duchovní atmosféru. Koncert se zpěvem a divadelním
ztvárněním velikonoční zvěsti o vzkříšení Ježíše Krista
dojímal některé naše obyvatele k slzám.
Mládežníci různého věku si pro nás pod vedením paní
Adriany Šromové připravili vystoupení se zpěvem
krásných duchovních písní a za pomoci vlastnoručně
vyrobených rekvizit nám přiblížili to nejdůležitější
z velikonočních událostí, které slaví křesťané na celém
světě. Všichni jsme si mohli uvědomit, proč vlastně
Velikonoce slavíme a kde se vzaly jejich kořeny.
Všem účinkujícím děkujeme za pěkně prožité společné
chvíle.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“

Základní organizace
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace,
Klatovská 90, Plzeň
301 00

Dne 7.4.2016 se konaly volby do výboru ZO OSZSP ČR
MÚSS města Plzně
A byly zvoleny tyto členky :
1/ Kurcová Helena
2/ Kurcová Pavla
3/ Tolarová Petra
Revizor : Barvíková Jana

Od 8.4.2016 do 8.4.2020 bude výbor ZO OSZSP pracovat v takto
obsazených funkcích:
Předsedkyně :

Kurcová Helena

Místopředsedkyně
a pracovník pro BOZP:

Kurcová Pavla

Hospodářka a zapisovatelka: Tolarová Petra
Revizor :

V Plzni dne 8.4.2016

Barvíková Jana

Kurcová Helena
Předsedkyně ZO OSZSP ČR MÚSS města Plzně

KONTAKT NA ČLENKY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
MÚSS města Plzeň OSZSP ČR

KURCOVÁ HELENA - PŘEDSEDKYNĚ ZO
Západní 7, Plzeň, DS „Kopretina“
tel: 602 739 371 tel: 378 03 7673
kurcova@plzen.eu

KURCOVÁ PAVLA – MÍSTOPŘED. ZO

TOLAROVÁ PETRA – HOSPODÁŘKA ZO

Západní 7, Plzeň, DZR „Petrklíč“
tel: 378 03 7675
pavka15@seznam.cz

Kotíkovská 15, Plzeň, DZR „Čtyřlístek“
tel: 378 03 7651
petratolarova@seznam.cz

BARVÍKOVÁ JANA – REVIZOR
Kotíkovská 15, Plzeň, DZR „Čtyřlístek“
tel: 378 03 7650 tel: 724 251 279
barvikova@plzen.eu

Sdružení občanů Exodus
Na den 6.4.2016 jsme se velice těšili, čekalo nás totiž
malování polštářků s občanským sdružením Exodus.
Uživatelé se sešli dobře naladěni a v hojném počtu
v jídelně Domova. Každý dostal čistý povlak na polštář,
štětce, barvy a mohlo se začít. Zanedlouho již vznikala
krásná originální díla, která nyní budou zdobit interiéry
pokojů anebo udělají radost těm nejbližším. Těšíme se
až nás „Exodus“ navštíví příště a zahalí nás do tajů
dalšího kreativního tvoření.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Sportovní odpoledne
Říká se, že nejlepší zážitky pramení z neplánovaných akcí, o tom jsme se mohli přesvědčit také. Dne 21. dubna
2016 bylo venku příjemné teplo a zahrada Domova vábila rozkvetlým kvítím. Rozhodli jsme se, že je na čase
rozhýbat naše posilovací stroje, které máme na zahradě k dispozici. Uživatelé se sešli v hojném počtu,
a aby nebylo cvičení tak jednotvárné vytvořili jsme stanoviště. Házelo se na cíl, procvičovali jsme dolní
i horní končetiny anebo si jen tak házeli míčem. Každý tedy trávil slunečné odpoledne dle svého gusta, jedni
zalévali květiny, druzí se střídali na sportovních disciplínách, jiní dokumentovali celé odpoledne fotografiemi. Shodli jsme se společně na tom, že se již těšíme na další slunečné a zábavné dny na naší zahrádce.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Země modrého nebe
- Mongolsko
13. dubna 2016 přišly svou rodnou zemi také k nám do Domova
představit Jagarmaa Dagvasuren a Ing. Ariunjargal Dashnyam.
Uživatelé se dozvěděli, jak to vypadá v jurtě, jaké je tradiční
mongolské oblečení, pár krojů si mohli na závěr vyzkoušet.
Mongolové jsou kočovní pastevci a chovají pět druhů dobytka:
koně převalského, velbloudy, ovce, kozy a krávy. Jejich zemi
pokrývají převážně stepi, sousedí s Ruskem a Čínou. Vzdálenosti se v této zemi vnímají úplně jinak, 10 km není žádná
vzdálenost, překonávají se za pomoci koňů. Už pětileté děti
na nich jezdí. Zajímavé bylo vyprávění o tradičních svátcích
Nádam a Cagán sar. Při prvním uvedeném svátku se pořádá
koňský dostih, soutěž v lukostřelbě a zápas. Zápasit mohou
pouze muži, kteří nosí speciální oděv, postrádající náprsní část
(aby nemohly zápasit ženy). Mongolský Nový rok - Bílý měsíc
- Cágan sar prožívají ve znamení vzdávání úcty starým lidem
- mladší symbolicky předávají modrý šátek a staří mladším
udílejí rady... Tradičním náboženstvím je buddhismus a jedním
z tradičních pokrmů zase buuz (plněné taštičky s mletým
masem). Mongolové, zvláště muži a starší lidé nesladí a sladké
pokrmy nejedí. Prezentace byla doplněna obrázky a závěrem
Jagarmaa zazpívala několik krásných národních písní. Atmosféra
besedy byla přátelská a vlídná, uživatelé byli velmi potěšeni
vstřícností obou Mongolek.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

IV. ročník
Seniorského Lycea
S jistou úctou a posvěcením od někdejšího prezidenta Rotary klubu Plzeň JUDr. Dobroslava Zemana jsme 25. února 2016 zahájili cyklus přednášek
Seniorské Lyceum. Letos již IV. ročník, který jsme
pojmenovali „Cesty“. Pan doktor se kromě zahájení
také ujal přednesení první přednášky. Jeho povídání
se týkalo cesty na Krétu a tedy i popisu jejího
půvabného pobřeží.
Další, březnová, přednáška zavedla frekventanty
do barevného Japonska. Sakury, města, venkov, zvyky této zajímavé země představil Michal Fidler.
Pan Fidler nebyl u nás v Domově poprvé, při
loňském Lyceu vyprávěl o svém pobývání v Gruzii.
A dosud poslední přednáška Seniorského Lycea,
kterou mají mnozí ještě v živé paměti, zavedla
posluchače do „země vzdálené a přeci tak blízké“,
do africké Tanzanie. 21. dubna 2016 o ní hovořil
Ondřej Černoch.
Radka Vondráškovápracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“
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