
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 dovolte mi, abych Vám u příležitosti blížících 
se vánočních a novoročních svátků poděkoval  
za Vaši náročnou práci, kterou jste v letošním roce 
vykonali pro uživatele námi poskytovaných sociál-
ních služeb.

 Mohu Vás ujistit, že si Vámi vykonané práce 
nesmírně vážím a velmi dobře si uvědomuji, že bez 
práce každého z Vás bychom nebyli schopni posky-
tovat našim uživatelům pro ně tolik potřebné so-
ciální služby a navíc v tak vysoké kvalitě.

 Moje úcta k Vám je o to větší, neboť si velmi 
dobře uvědomuji, že Vaše práce musí být našim 
uživatelům k dispozici 365 dnů v roce po dobu  
24 hodin.

 Stejně jako v předchozích letech tak i letos 
někteří z Vás budou muset strávit dny sváteční  
v zaměstnání, mimo okruh svých blízkých  
a pomáhat našim uživatelům v jejich nelehké situaci. 

 Dovoluji si tímto způsobem jednoho každého 
z Vás, kteří období vánočních a novoročních svátků 
nastoupí do zaměstnání, poprosit o vytvoření co 
nejsvátečnější atmosféry pro veškeré naše uživatele. 
Určitě si to zaslouží!

 Každému z Vás, vážení zaměstnanci,  
si dovoluji touto formou přát radostné, klidné  
a spokojené prožití vánočních a novoročních 
svátků, stejně jako mnoho štěstí, zdraví, osobních  
i pracovních úspěchů v roce 2011.

S hlubokou úctou

Ing. Vadimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

Vánoční a noVoroční Přání řeDItele

Zpravodaj
Číslo 11/2010
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bowlingový turnaj zaměstnanců  
„o putovní pohár ředitele múss plzeň“



V odpoledních hodinách 23. listopadu 2010 se za vysoké účasti 
zaměstnanců MÚSS Plzeň uskutečnil 3. ročník bowlingového turnaje 
„O putovní pohár zaměstnanců MÚSS Plzeň“.
Turnaj stejně jako v předchozích letech pořádal ředitel MÚSS Plzeň  
Ing. Vladimír Chuchler ve spolupráci s výborem ZO OSZSP MÚSS 
Plzeň.
První část odpoledne a večera byla věnována vlastní soutěži nomi-
novaných dvojic a čtveřic jednotlivých útvarů MÚSS Plzeň, v části 
druhé trvající od 19.00 hodin do 23.00 hodin si mohl zdarma který- 
koli zaměstnanec i jeho rodinní příslušníci vyzkoušet svoji šikovnost  
v bowlingových dovednostech.
Turnaje se celkem zúčastnilo 19 dvojic, respektive 9 čtveřic, které v pěti 
soutěžních kolech, jejichž výsledky se sčítaly, sváděly napínavé souboje 
o celkové prvenství v soutěži dvojic a čtveřic.
Dlouho se zdálo, že po vítězství tentokrát sáhnou zástupci silnějšího 
pohlaví reprezentující útvar Doprava a služby a konečně tak odvezou  
pohár na jinou adresu, než je adresa útvarů NZZ Home Care  
a Pečovatelská služba – okrsek 3, tedy mimo Klatovskou 92, Plzeň. 
Avšak ani čtyři urostlí a pro zisk vítězství zcela motivovaní a odhod-
laní muži neodolali soustředěnému a nepolevujícímu náporu hráček  
z útvaru NZZ Domácí péče, které si tak po roční pauze odvážejí domů 
oba putovní poháry ředitele MÚSS Plzeň a to navíc v novém rekordu 
turnaje čtveřic (1.065 bodů).
Vítězkám gratulujeme a do příštího ročníku vyslovujeme přesvědčení,  
že už se konečně najde soupeř, který po 4. ročníku bowlingového turnaje 
„O putovní pohár ředitele MÚSS Plzeň“ odveze oba poháry z přízemí 
budovy ředitelství MÚSS Plzeň do svého sídla.



výsledky 3. ročníku bowlingového turnaje  
„o putovní pohár ředitele múss plzeň“:
soutěž dvojic:
1. místo NZZ Home Care Alena Saková, Miroslava Vančurová 
2. místo Doprava a služby Karel Šmídek, Jaroslav Nový 
3. místo DOZP Nováček Aneta Šperlová, Martin Bednář

soutěž čtveřic:
1. místo NZZ Home Care Alena Saková, Miroslava Vančurová,  
  Svatava Paulusová, Jiřina Krylová
2. místo Doprava a služby Karel Šmídek, Jaroslav Nový,  
  Václav Hrabě, Vladimír Netrval
3. místo Pečovatelská služba Alžběta Tušlová, Martina Antonová,  
  Jana Kořínková, Věra Čermáková



atletický DesetiboJ  
v RokYcanech
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje v Rokycanech uspořádalo 
27.10.2010 atletický desetiboj v tělocvičně místního gymnázia u příležitosti 
oslav 900. výročí založení města Rokycany. Tohoto sportovního klání se 
zúčastnili i obyvatelé DOZP Nováček Petr Štembera, Martin Lukeš, Filip 
Šimon, Petra Petržílková a Karolína Kňourková. 
V disciplínách: hod fuseklí, hod špejlí, hod létajícím talířem, skok do dálky, 
skok nízký, skok do duchny, běh na 10, 20 a 40 metrů a běh s překážkami se 
utkali s velkým počtem soupeřů z jiných zařízení. Naši sportovci se ovšem  
nenechali zastrašit, zaktivizovali všechny své síly a pustili se do závodů. 
Nikdo se nechtěl nechat zahanbit, postupně zdolávali jednotlivé disciplíny. 
Všichni měli velkou radost ze získaných diplomů a upomínkových předmětů. 
Největší pýchou naší výpravy se stal Martin Lukeš, který obsadil v celkovém 
hodnocení krásné 3. místo!
Děkujeme paní Romaně Rubášové z rokycanského Centra za pozvání na tuto 
vydařenou akci a těšíme se na další spolupráci, kterou společně plánujeme.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchovy 
Domov pro osoby se zdravotním postižením „nováček“



JaK neVYHořet
Práce s lidmi znamená odevzdávat mnoho svých sil druhým. V naší 
branži, která je zaměřená na pomoc duševní, fyzickou i emoční  
je to obzvlášť těžké. trvá pár let, než se naučíte neshořet jako papír 
a získáte schopnost načerpat novou energii.
na každém průměrném školení se dozvíte, jak se vyhnout  
„burnout“ syndromu. nikterak neshazuji teorii, ale praxe je někdy 
jako rána palicí do hlavy. Denně se díváte na lidské trápení, těžké 
nemoci, samotu, opuštění a bolest. neříkám pořád, najdou se  
i světlé výjimky a zábavné chvíle. ale jak se mění a vyvíjí společnost, 
mění se také struktura našich uživatelů, jejich potřeby, zázemí  
a problémy. Vytrácí se lidská ohleduplnost, slušný pozdrav, obyčejný 
úsměv. a přiznejme si otevřeně, že dospělého člověka nezměníme, 
ani kdybychom stokrát chtěli. Můžeme pozorovat změny chování 
a postojů nejen našich uživatelů, ale i jejich blízkých. Denně si 
vyslechneme mnoho hrubých slov, uživatelé a jejich rodiny na nás 
přenáší svoje problémy a starosti a ani kdybychom se rozkrájeli, 
celý svět nespasíme. Pokud se budeme chtít plně věnovat jednomu 
uživateli, na ostatní se nedostane. Pokud všem, zlikvidujeme se 
sami a už nepomůžeme nikomu (a nikdo nepomůže nám). 
Když jsem začínala pracovat v oboru, oplakala jsem každého svého 
klienta, který zemřel. S odstupem let jsem se naučila dívat na konec 
života jako na přirozenou věc a na určité věci jsem si vypěstovala 
„hroší kůži“. Pořád mě vadí lidská hloupost, neurvalost a vulgari-
ta, ale o to víc si vážím lidí hodných a slušných. obrovskou oporu 
vidím v dobré pracovní partě, kterou máme a samozřejmě ve svém 
rodinném zázemí a kamarádech. naučila jsem se dát průchod 
emocím, které mám, už v sobě nic nedusím, a když je něčeho prostě 
příliš, dám to najevo. Vím, že nikoho nevychovám, ale také vím,  
že důsledným působením dokážu alespoň to, že když za mnou 
někdo půjde, alespoň zaklepe a pozdraví, že když pro někoho 
něco udělám, tak poděkuje. I to je úspěch. Pokud mě něco naštve,  
probereme to s kolegyněmi a já se z toho „vykecám“. Možná jsem 
někdy i cynická, ale i to je ventil směrem ven a pokud ho nebudu 
používat špatným způsobem, tak pomáhá. a funguje také fyzická 
práce, při té můžete cítit, jak se misky vah pomalu srovnávají  
a nastolují „klid v duši“. Už nikomu nevnucuji svoje řešení, i když 
vím, že by třeba bylo nejlepší. Dávám lidem prostor na jejich chyby 
a špatná rozhodnutí, pomoc nabízím, ale nenutím. nezlobím se  
na nikoho, že mě neposlechl, i když vím, že měl. 
na kvalifikaci k této práci existuje jediná škola, a to škola života. 
člověk musí hodně zažít, dospět a hlavně pochopit, že nezachrá- 
ní celý svět. K dokonalosti mám daleko, ale stačí vědět, že jdu 
správným směrem. a když občas z té cesty sejdu, nezlobím se na 
sebe - i já mám právo dělat chyby. nemám právo nikoho soudit  
a nikdo nemá právo soudit mě. a i když řeším lidské starosti, zavřu 
je za dveřmi, když odcházím z práce domů a necítím se provinile.
a když přemýšlím o motivaci a důvodech chování lidí, které ve své 
práci potkávám, snažím se o pohled z jejich strany. ono totiž nic 
není tak černobílé, jak se na první pohled zdá. a dokud toho budu 
schopná, můžu s lidmi pracovat. Můžete si nastudovat tisíce rad, 
jak nevyhořet. Já mám jednu jedinou - nepřestat být člověkem.

Bc eva Žípková, sociální pracovníce , DZr „čtyřístek“



týdenní maraton pečení cukroví  
v Domovech sedmikráska a Čtyřlístek
Bylo pondělní dopoledne a Domovem Sedmikráska a Čtyřlístek se linula  
povědomá vůně. Všichni si lámali hlavu nad tím, odkud se ta známá vůně 
bere. Odpověď byla jednoduchá. Kdo šel „za nosem“, přišel až k nám,  
na oddělení ergoterapie, do naší dílny, kde se peklo vánoční cukroví. 
Pomocníků tu bylo opravdu mnoho a peklo se od rána do odpoledne,  
od pondělí do pátku. Pomyslnou štafetu v podobě těsta si postupně předali 
ženy i muži ze všech oddělení. Ano, opravdu ani pánové nechyběli a pomáhali 
našim dámám při pečení a zdobení vánočního cukroví. 
A co jsme vlastně pekli? Košíčky, podvodnice, pracny, „slepovánky“, vanil- 
kové rohlíčky a další dobrůtky. Předvánoční atmosféru, pohodu a klid  
dokreslil poslech tradičních vánočních koled. 

romana Kadaňová DiS., vedoucí útvaru terapeutické služby 
Domov pro seniory Sedmikráska a Domov se zvláštním režimem čtyřlístek



křeslo pro hosta  
v Domovech sedmikráska 
a Čtyřlístek
V Domově pro seniory Sedmikráska  
a Domově se zvláštním režimem 
Čtyřlístek jsme měli zase jednou veselé 
odpoledne. 
Tentokrát do našeho KŘESLA PRO 
HOSTA usedla velmi neobvyklá náv- 
štěva. Byl to pan Zajíček alias bájný  
kníže Radouš, který přišel v doprovo-
du svých strašidel, jež přivedl ze svého 
Muzea strašidel v Plzni. 
Spolu s panem Zajíčkem aneb knížetem 
Radoušem jsme s úsměvem a nadsáz-
kou nahlédli do světa pohádek a kouzel 
zapomenutých časů staré Plzně a okolí. 
Strávili jsme společně opravdu pohád-
kové odpoledne a osobitý humor pana 
Zajíčka nás příjemně pobavil a vykouzlil 
nejeden úsměv na našich tvářích. 

romana Kadaňová DiS. 
vedoucí útvaru terapeutické služby 
Domov pro seniory Sedmikráska a 

Domov se zvláštním režimem čtyřlístek



Na konci října jsme měli v Domově pro seniory  
Sedmikráska a Domově se zvláštním režimem 
Čtyřlístek velmi vzácného hosta. O PITNÉM REŽIMU 
nám přišla přednášet MUDr. Lada Pavlíková, zástupce 
vedoucího katedry teoretických oborů Fakulty zdra-
votnických studií Západočeské univerzity v Plzni. 
Při velmi poutavém a zajímavém vyprávění jsme 
se dozvěděli mnoho nového, co děláme v rámci 
pitného režimu dobře, co bychom pít měli nebo 
naopak vůbec neměli. Např. alkohol a káva náš  

organismus odvodňují, víme už jak často a v jakém 
množství máme přijímat tekutiny, apod. 
Získali jsme od paní doktorky DESATERO ZÁSAD 
pro dodržování správného pitného režimu a jako  
velmi milé překvapení dostal každý účastník před- 
nášky praktický dárek. 

romana Kadaňová DiS. 
vedoucí útvaru terapeutické služby 

Domov pro seniory Sedmikráska  
a Domov se zvláštním režimem čtyřlístek

V klidu si užijte vánoční chvíle,
po Novém roce zas v plné síle

vykročte nanovo a v dobrém zdraví,
ať vám vše vychází, Ježíšek praví.

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte, abychom Vám popřály  
hezké prožití vánočních svátků.

Mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti  
a úspěchů 

V NOVÉM ROCE 2011

Členky výboru  
Základní organizace MÚSS  

města Plzeň OSZSP ČR

PŘEDNÁŠKA O PITNÉM REŽIMU  
V DOMOVECH SEDMIKRÁSKA A ČTyŘLíSTEK



reakce na článek  
„Jeden den ze života  
sociální pracovnice“
Vážení přátelé,
článek „Jeden den ze života sociální pracovnice“  
v minulém vydání Zpravodaje MÚSS Plzeň nás přiměl 
k reakci na „monitoring“ pracovního dne sociálních  
pracovnic.
Musíme konstatovat, že seznámení s pracovním dnem 
a zejména s reakcemi sociálních pracovníků na chová- 
ní klientů nás velice zaskočilo. tento článek byl pro nás 
ostatní, kteří se snažíme svoji práci dělat co nejlépe, 
zděšením. Prodat svoje pracovní zásluhy a výkony ano, 
ale tímhle způsobem ?
Bylo by možná vhodné, aby si sociální pracovnice  
přečetly etický kodex sociálního pracovníka a pokusily se 
rozpomenout, co znamená emoční inteligence.
Pokud opravdu vás, milé kolegyně, práce naplňuje  
a uspokojuje, pak nechápeme váš příspěvek v minulém 
čísle Zpravodaje, jak jste z jednání s klienty unavené  
a vyčerpané.
opravdu jsme velice smutní, že takto se o své práci 
dokázaly vyjádřit naše kolegyně, které by měly být 
příkladem pro ostatní a naopak je motivovat než  
demotivovat v přístupu ke klientům.
Když se tak může o své práci vyjadřovat sociální pra-
covník, proč by tak nemohl mluvit zbytek personálu, 
že? Vždyť pracovník v přímé obslužné péči je na rozdíl 
od sociálních pracovnic v kontaktu s klienty po celou  
pracovní dobu nikoliv jen ve chvíli, když někdo zaklepe  
na dveře. Všechny pracovní pozice s sebou nesou určitý 
díl náročnosti - komunikace s klienty a rodinnými 
příslušníky nebývá v některých případech příjemná ani 
pro sociální pracovníky, ale o to více je náročná pro SZP 
a PSS, které jsou vždy v kontaktu jako první a kompletně 
vše, co se okolo klientů děje, se jich přímo týká. Po tomto 
„spisovatelském výkonu“ sociálních pracovnic by bylo 
přece jen vhodné přemýšlet o tom, co se do měsíčníku 
pustí - některé osoby se nebudou zbytečně ztrapňovat  
a hlavně nebudou popuzovat už tak vyčerpaný zbytek 
personálu. opravdu úžasná firemní kultura! Snaha nás 
ostatních okamžitě přijde vniveč. ne vždy je na místě 
publikovat každou myšlenku a zejména ne takovou, 
která prozrazuje náš myšlenkový přístup ke klientům  
a jejich rodinným příslušníkům. 
Jsme v očekávání jaké další „novinky“ ze života sociál-
ních pracovnic se dozvíme příště.

Zaměstnanci Pečovatelské a ošetřovatelské služby 
Zaměstnanci Domova se zvláštním režimem „Sněženka“ 

Zaměstnanci Domova se zvláštním režimem „Petrklíč“ 
Zaměstnanci Domova pro seniory „Kopretina“

skupinovÉ cviČení  
v DzR sněženka
Uživatelé DZR „Sněženka“ se pravidelně zúčastňují 
skupinového cvičení. Pohybová aktivita probíhá 
od 13 hodin a „cvičenci“ již od oběda čekají a těší 
se na tělocvik. Zpestřili jsme pravidelnou hodinu 
cvičením s tyčkami a u klientů má velký úspěch. 
Tak sehranou skupinu by mohla závidět i kterákoli 
škola. 
Cvičení probíhá půl roku a za tu dobu jsou již  
patrné první výsledky. Uživatelé jsou zdatnější, 
lépe chodí a celkově jsou v lepší fyzické kondici. 
Odcházejí pozitivně naladěni a s nadšením se těší 
vždy na další společné setkání. 

Květa Kroužková, fyzioterapeutka



Ve středu 3. listopadu se v DPS Kopretině a v DZR 
Petrklíč konalo společné pečení, které se již stalo 
pravidlem. Naše klientky se setkávají pravidelně vždy 
první středu v měsíci ve společenské místnosti. 
Tentokrát byl vybrán již vánoční recept - perníčky. 
Peklo se téměř celé dopoledne, takže to zanedlouho 
po celém domově příjemně vonělo. Vše proběhlo bez 
problémů, každá z klientek se zapojila podle své chuti 
a možností. Během společné práce jsme poslouchaly 
příjemnou hudbu, zazpívaly si a popovídaly si o našich 

kuchařských úspěších. Díky dobré spolupráci a souhře 
všech klientek nám šla práce pěkně od ruky a než jsme 
se nadály, bylo vše uděláno. 
Jen opravdu nerady jsme opouštěly provoněnou 
místnost, zvláště když jsme pak upečené perníčky 
musely uložit do připravených krabic. Čas strávený  
při pečení nám příjemně utekl. Všichni už se těšíme 
na další pečení.

Bc. eva Skalová, ergoterapeutka 
DZr Petrklíč a DS Kopretina

SPOLEČNÉ LISTOPADOVÉ PEČENí
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máme košíkářskou dílnu
Je to již rok a půl, co se nám v Jitřence podařilo otevřít 
košíkářskou dílnu.
Myšlenka plést košíky přišla ve chvíli, kdy jsme loni  
na festivalu Na konci léta viděli plést uživatele organizace 
Ty a já nádherné ošatky.
Řekli jsme si, že to musíme také dokázat. Pro pletení z pedi- 
gu jsme se nadchli a téměř s jistotou jsme byli přesvědčeni 
o využití v našem stacionáři. Od nápadu k realizaci uply-
nuly pouhé dva týdny. Našli jsme si kurz pletení z pedigu 
a absolvovali hned dva víkendové kurzy. Na jeden z kurzů 
jsme s sebou vzali i jednoho našeho šikovného uživatele. 
Na kurzu jsme se naučili základní techniky a některé  
jednoduché výrobky. Nakoupili jsme příslušný materiál  
a hned začali plést. Další techniky a výrobky pak vymýšlíme 
podle časopisů a internetu. Pletení z pedigu zvládá již 
několik uživatelů. Nadšení nám vydrželo dodnes.

Vendula Peštová, vychovatelka DS Jitřenka


