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prožili uživatelé, zaměstnanci i návštěvníci Zahradní slavnosti středu
14. června 2017. Den to byl naplněný natřesenou měrou. Od rána
se na pódiu střídali vystupující s ukázkami toho, co nacvičili, čím
se chtěli předvést nebo potěšit publikum. Jejich vystoupení uvedla
náměstkyně primátora Bc. Eva Herinková a náměstek hejtmana
Plzeňského kraje pro sociální oblast Mgr. Zdeněk Honz. Uživatele
přivítal a zaměstnancům za práci poděkoval také ředitel MÚSS
ing. Vladimír Chuchler, tak jako vedoucí Domova Mirka Nervalová.
„Domácí“ uživatelé zahájili celodenní program tradičně dvěma vystoupeními na dvě písničky „Šlapací kolo“ a „Byla jedna holčička“
(z reproduktorů zněla verze Sester Allanových), dále vystoupili uživatelé
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ se Sokolskou hymnou, následováni uživateli z borského Domova „Sněženka“ a jejich připomínkou
Osvobozeného divadla. Dopolední blok uzavřelo vystoupení Sabiny
Novákové a tančícího Charliho (zlatý retrívr).
Pokračování na straně 2.
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V RYTMU PRVNÍ REPUBLIKY
Dokončení ze strany 1.
Odpolední program zahájila ZUŠ Chválenická se swingovými písničkami v
podání šikovných žákyň, dále nemohlo chybět vystoupení uživatelů DOZP
„Nováček“ a Denního stacionáře „Jitřenka“ na melodie z filmu Rebelové.
Záhy poté patřilo nejen pódium, ale i celý areál zahrady překvapení,
které nebylo uvedeno v programu, totiž několika zdatným velocipedistům
s historickými koly a kostitřasy z Klubu cyklistů Český Lev Plzeň. Mimo
jiné zde byl představen také pan Stanislav Cink - nejmladší člen cyklistické
dynastie! Následoval TJ Sokol Plzeň - Skvrňany - cvičenky předvedly Šibřinkové vystoupení. Slečna Milena Hasalová z boutique V-Vintage přivedla
vysokoškolské studenty, kteří zrovna neskládali zkoušky, aby předvedli
prvorepublikovou módu a přehlídku fundovaně okomentovala. Předposlední
prezentací byly Swingohrátky v podání Tanečního klubu Black&Wait v čele
s ing. Markétou Čekanovou. Na závěr zahradou zněly saxofony a jiné
dechové nástroje hrající převážně swingové melodie. Skupinu Body Band
vede pan učitel Jan Bodnár.
Zázemí Jedová chýše nabízelo nejen v čase oběda, ale po celý den grilované
dobroty, pivo, limo, kávu i sladkosti. Nechyběl prodejní stánek s výrobky
uživatelů.
Zahradní slavnost prožitá, prozpívaná a protančená V RYTMU PRVNÍ
REPUBLIKY se podle mnohých velmi vydařila a ten, kdo na ní chyběl,
může jen litovat...
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Posezení s poděkováním
Ve výborné náladě a dobré pohodě za zvuku písniček jakoby z třicátých let 20. století jsme se sešli
ve čtvrtek 22. června 2017 s uživateli, kteří nám pomohli s realizací našich veselých nápadů a nacvičili
s námi dvě skladby na Zahradní slavnost. Snad nepřeháním, když napíši, že za dobu nácviku - častého
scházení se - vytvořili tito uživatelé výbornou partu. Tedy, sešli jsme se především proto, abychom
těmto uživatelům poděkovali a dali najevo, že si jejich pomoci a energie vážíme. Pod stanem, v zahradě
Domova jsme si tedy dali společně kávu a zmrzlinový pohár. Došlo i na vzpomínání na to, co se nám
při premiérovém vystoupení povedlo a co méně. Nad tím jsme se zato dobře pobavili...
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

S klubem cestovatelů
na skok do Mexika
„Spojené státy mexické“ najdeme v jižní části Severní
Ameriky, hlavním městem je „Ciudad de México“ a oficiálním jazykem je španělština.
Mexiko je velkým lákadlem pro turisty, nejen kvůli plážím, které
na západě omývá Tichý oceán a na východě Karibské moře,
ale i pro historii dávné civilizace Mayů a Aztéků.
Mexikem nás provedla osoba opravdu nejpovolanější a to
rodilá Mexičanka, která se jmenuje Claudia Karime Atondo
Esparza. Tato 17letá dívka strávila v ČR již více jak 10
měsíců a již celkem slušnou češtinou nám vyprávěla různé
zajímavosti o své rodné zemi. Nejvíce jsme se dozvěděli
o mexické kuchyni, která je proslavená svými typicky pálivými
specialitami. Zaujaly nás teplotní rozdíly, kdy 35 °C jsou
pouze jarní teploty a v pravém létě teplota vystoupá běžně
na 45 °C. Karime nám promítala různé ukázky tradičních
tanců, také nám i jeden tanec sama předvedla. Klasický
mexický tanec je pro Karime srdeční záležitostí, neboť tancování se věnuje již od čtyř let a se svým tanečním souborem
vystupuje na různých soutěžích.
Karime za její prezentaci moc děkujeme a přejeme jí mnoho
štěstí v jejím dalším životě.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Osmiboj
Správně Osmiboj seniorů a zdravotně postižených z pobytových zařízení
Zbůch 2017, který již po 4. uspořádal Odbor sociálních služeb MMP
ve spolupráci s Centrem pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
pod záštitou rezortní náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí
Bc. Evy Herinkové, se tedy konal ve Zbůchu a z našeho Domova jsme
vypravili družstvo „Sedmikráska“ a družstvo „Čtyřlístek“ - doplněné
o uživatele z DS „Kopretina“. Počasí sice bylo ten den řádivé, ale díky
výbornému zázemí a perfektní organizaci jsme ani chladem, ani mokrem
netrpěli. Opět bylo připraveno osm sportovních stanovišť (např. minigolf,
kuželky, Kimova hra, ...) stánek s občerstvením, oběd. Vyhlášení vítězů
a velké poděkování všem za účast zaznělo z úst vedoucí OSS MMP
Mgr. Aleny Hynkové, MBA. Ceny rozdal paralympijský plavec Jan Povýšil!
A ani letos se naši uživatelé nevrátili 7.6.2017 s prázdnou: družstvo
„Sedmikráska“ vyhrálo 1. místo a pohár v soutěži družstev, pan Alfréd
Skounic si, díky excelentní střelbě ze vzduchovky, odnesl zlatou medaili
a paní Mária Gorylová bronz v soutěži jednotlivců.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

V rytmu první republiky

Ve středu 14.6. jsme přijali pozvání a zúčastnili se tradiční akce konané v areálu Domova pro seniory
„Sedmikráska“ a Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ sídlící na Kotíkovské ulici. Celá zahradní slavnost
se nesla v duchu prvorepublikové elegance a glancu. Naši uživatelé se zapojili do programu svým vystoupením
a na oplátku obdrželi dárkové balíčky. Uživatelé našeho Domova si připravili také něco málo z kreativních
dílen a těšili se zájmu ostatních o ručně vyrobená mýdla, svíčky a jiné dekorační předměty. Celý den byl skvěle
organizován, nechybělo výtečné občerstvení a ani roznášené nápoje. Společně s vámi jsme si tento den moc
užili a těšíme se na opětovné shledání v příštím roce.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

ZÁBAVNÝ ČERVEN V DS „JITŘENKA“

Tento měsíc jsme se s uživateli DS „Jitřenka“ a DOZP „Nováček“ zúčastnili
již 16. ročníku přehlídky tvořivosti a schopností dětí s postižením
„PROSTOR PRO DUŠI“, který se konal v Tachově. Této akce se pravidelně účastníme již od začátku jejího založení. Tento rok jsme společně
s DOZP „Nováček“ připravili vystoupení na 3 písně z muzikálu Rebelové.
Dle ohlasu diváků se naše vystoupení líbilo, a jelikož máme šikovné uživatele, vše proběhlo bez jediné chybičky. Během dne jsme měli možnost
zhlédnout vystoupení ostatních účinkujících, která se nám také moc líbila.
Další velkou akcí byl již 4. ročník Osmiboje seniorů a zdravotně postižených,
kterou připravil Odbor sociálních služeb MMP ve spolupráci s Centrem
pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, pod záštitou rezortní
náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Bc. Evy Herinkové. Měli
jsme šanci poměřit síly s dalšími osmi družstvy v osmi disciplínách, kterými
byly kuželky, šipky, boccia, hod na plechovky, střelba, lovení ryb, trénink
paměti a minigolf. I když naše úsilí neskončilo vítězstvím, nejdůležitější
je zúčastnit se. Na památku jsme dostali Pamětní listy a drobné dárečky.
Tato akce se nám všem velice líbila a rádi se příští rok znovu zúčastníme.
Monika Strychová, PSS
pro výchovnou nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“

Spokojených 90 let
Paní Růžena Kohoutová je vitální šedovlasá dáma. Naši obyvatelé
ji znají jako aktivní účastnici většiny akcí, které společně pořádáme.
Je známa jako představitelka „Bílé paní“ z loňské Zahradní slavnosti,
účastnice mnoha sportovních aktivit a soutěží, pravidelná posluchačka Seniorského lycea. Její vzpřímená postava nezapře to, že se léta
věnovala cvičitelské činnosti. Proto oddělení Ergoterapie rádo vyšlo
vstříc přání rodiny, zda bychom mohli uspořádat v našich prostorách oslavu jejích narozenin. Přizvaní hosté se sešli u slavnostně
prostřeného stolu s kyticí a dortem. Mnozí nechtěli věřit svým očím,
když spatřili číslici na dortu označující věk jubilantky. Rovných 90 let.
A to už přichází jubilantka, která je velice mile překvapená. Přání všeho
nejlepšího, kytice a drobné dárky umocnily sváteční atmosféru. Kávička,
dort i jednohubky zpříjemnily posezení v kruhu rodiny i milých přátel.
Takže milá Růženko Kohoutová, ještě jednou Vám přejeme mnoho
zdraví, štěstí a dlouhá léta mezi námi. A sobě nejméně tolik vitality
a elánu jakou máte Vy.
Radoslava Zahradníková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

„Nováček“ v Kašperských Horách
Již počtvrté vyjeli uživatelé DOZP „Nováček“ do Kašperských Hor na rehabilitační pobyt v penzionu Holeček. Letos se pobyt skutečně vydařil díky
nádhernému počasí. První dva dny byla naplánovaná dlouhá vycházka,
na další dva celodenní výlety. Abychom si vyzkoušeli naši fyzickou kondici,
hned první odpoledne jsme vyrazili na Šibeniční vrch. Všude na loukách
sklízeli seno obrovskými traktory, což zajímalo hlavně chlapce. A protože
bylo všem velké vedro, zmrzlina v cukrárně spolehlivě ochladila.
Celodenní výlet podél říčky Vydry vedoucí z Antýglu okolo Turnerovy chaty
do Čeňkovy pily nenechal nikoho na pochybách, že jsme všichni zdatní turisté.
Celou trasu dlouhou 8 kilometrů zvládli i ti nejmenší.
A další celodenní túra za americkými bizony? Jejich výběh jsme sice našli,
ale oni se pásli na úplně opačném konci obrovské pastviny. Proto musíme
do Kašperských Hor ještě příští rok. To by bylo, abychom je neviděli zblízka!
Naše velké díky patří panu Františku Holečkovi za vynikající kuchyni, vzornou
péči a trpělivost s našimi malými „rarachy“.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“

Bolevecké rybníky
Poslední červnové úterý jsme se, jak je již tradicí, vydali na výlet k jednomu z nejstarších rybníků Plzeňského
kraje, lidově zvanému Bolevák. Okolí tohoto rybníka je pro nás vždy takovým útěkem z rušného města
a každoročně je o výlet velký zájem. Akce se zúčastnilo 11 uživatelů převážně na invalidních křeslech, proto
spolu s námi vyrazili studenti třetího ročníku oboru Sociální činnost ze SOŠ profesora Švejcara a díky jejich pomoci se mohl tento výlet uskutečnit. Uživatelé vyprávěli zážitky spojené s tímto místem, vzpomínali na horké letní dny strávené se svojí rodinou právě na březích tohoto rybníka. Vzhledem k ne příliš příznivému počasí
jsme nejdříve navštívili restauraci Point, kde jsme se před náročnou turistikou osvěžili a načerpali energii
na zpáteční cestu. Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Zahradní grilování
na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
Každoroční grilování na naší zahradní terase proběhlo 13. června 2017 v odpoledních hodinách.
Provázel nás opravdu teplý a slunečný den, kdy bylo nejpříjemněji ve stínu markýzy.
Úterní slavnostní odpoledne zahájila vedoucí útvaru
Bc. Libuše Šebestová a jako první bod programu přivítala
pana Miloše Chaloupku a Petru Hyťhovou z hudební
skupiny Originál, kteří se postarali o zpříjemnění celého
odpoledne. Jejich hudební vystoupení bylo zpestřeno
několika vstupy. Jako první nastoupili naši uživatelé
se svým vystoupením, které bylo generálkou před
hlavním vystoupením na Zahradní slavnosti v DS
v Kotíkovské ul. Tentokrát bylo na tuto slavnost vyhlášené téma V rytmu první republiky. My jsme si
z tohoto období vybrali Sokolskou hymnu - „Lví silou“.
Jako další účinkující byla taneční skupina ADETO
z RDC-TOTEM, kterou vede slečna Veronika Máslová.
Jejich balkánský tanec „BELLA ČIAO“, což by se mohlo
přeložit jako „Krásná slečna“, byl plný pohybu a všem
se moc líbil. Druhým tancem byla čača na písničku

„Nebudeme sedět doma“ od Heleny Vondráčkové.
Všechna vystoupení byla pěkná a sklidila od diváků
potlesk a uznání.
Během pestrého kulturního programu si naši obyvatelé
pochutnávali na grilovaných telecích párkách a kdo
chtěl, mohl se posilnit vychlazeným pivem. Nakonec
i toto letní odpoledne se chýlilo ke svému konci a každý
zúčastněný si mohl odnést radost a pocit příjemně
stráveného společného času.
Velký dík patří všem zaměstnancům, kteří se na organizaci a realizaci podíleli a přispěli tak velkou měrou
k celkové spokojenosti našich obyvatel.
Šárka Bartošková, pracovník
v sociálních službách pro nepedagogickou činnost,
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Obyvatelé z DS „Kopretina“
bojovali na osmiboji
Přijali jsme pozvání na Osmiboj seniorů a zdravotně postižených
ve Zbůchu, který se uskutečnil 7.6.2017. Organizátorem sportovní
soutěže bylo Statutární město Plzeň zastoupené odborem sociálních
služeb ve spolupráci s Centrem pobytových a terénních sociálních
služeb Zbůch.
Naši tři uživatelé doplnili celkem pětičlenný tým DS „Čtyřlístek“ a společnými silami bojovali o co nejlepší umístění. Disciplíny byli různě
obtížné, ale všechny vyžadovaly maximální nasazení a soustředění.
Naši soutěžící museli zvládnout: hod šipkou na terč, kuželky, hod míčem
na cíl, pamětní kvíz, lovení rybek, boccia, minigolf a střelbu vzduchovkou. Naši obyvatelé se žádné z disciplín nezalekli a s plným nasazením
se zhostili jednotlivých úkolů co možná nejlépe. Napoprvé jsme se
sice umístili na 6. místě, ale nadšení ze samotného zápolení jistě stálo
za vynaloženou námahu. Na připomenutí soutěžního dopoledne
obdržel každý soutěžící nejen drobné dárky ale i Pamětní list.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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