
Návštěva primátora
V úterý 20. prosince navštívila DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ 
vzácná návštěva - primátor města Plzně Mgr. Baxa. Moc nás 
potěšilo, že si našel chvilku ve svém nabitém programu právě 
pro náš domov. Naše radost byla o tolik větší, když nám předal 
také vybrané dárečky. Pana primátora jsme s radostí pohostili 
vlastnoručně upečeným cukrovím a ukázali mu právě probíha- 
jící výstavu výrobků našich uživatelů. Bylo to velmi příjemné 
vzájemné povídání a zastavení v předvánočním čase.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Zpravodaj
Číslo 12/2011
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Náš Štědrý den v DS „Kopretina“  
a DZR „Petrklíč“
Štědrý den jsme letos naplánovali na středu 21. prosince. I když je zima 
tento rok opravdu mírná, tento den nás překvapil slabým popraškem 
sněhu. Již od brzkých hodin se konaly pilné přípravy. Panovala taková 
zvláštní atmosféra. Vše bylo plné očekávání a slavnostní. V dopoledních  
hodinách se konalo společné setkání v DS „Kopretina“. Příjemné úvod- 
ní slovo měla paní vedoucí p. Koubová, následoval koncert na zobcové  
flétny v podání personálu domova a pak společné zpívání koled, 
společný přípitek, ale hlavně vzájemného popřání pevného zdraví  
do nového roku. 
Po obědě pak začal obdobný program na DZR „Petrklíč“. Všechny jídel- 
ny byly krásně nazdobeny a všichni jsme si mohli společně pochutnat 
na výborném bramborovém salátu s řízkem. Paní vedoucí Bc. Šebestová 
měla pro každého uživatele připravený malý dárek a také přání pevného 
zdraví. Program končil až ve večerních hodinách, kdy ještě některé 
uživatelky navštěvovaly pokoje ostatních uživatelů, kteří se nemohli 
zúčastnit společného Štědrého dne a za doprovodu kláves si společně  
s nimi zazpívaly pár koled. Atmosféra Vánoc v našem domově se však 
nedá popsat žádnými slovy. Jsme moc rádi za možnost strávit Vánoce 
všichni pohromadě. Přejeme všem krásné a pohodové svátky a mnoho 
zdraví v novém roce 2012!!!

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Vážení,
redakce Zpravodaje MÚSS Plzeň Vám děkuje za zaslané 
příspěvky v roce 2011 a do nového roku 2012 Vám přeje 
pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů jak v pracovním,  
tak i v soukromém životě.
Za redakci Zpravodaje MÚSS Plzeň Mgr. Jaroslava Šeflerová



Vzácné návštěvy  
v předvánoční „Jitřence“
Je předvánoční čas, všichni někam spěchají, nakupují, uklízejí. My  
v Jitřence jsme se rozhodli, že si tuto něčím kouzelnou dobu užijeme 
a nenecháme se vykolejit okolní uspěchanou atmosférou v posledním 
adventním týdnu. Paní kuchařky nám napekly výborný štrůdl, některé 
maminky donesly ochutnat cukroví. Prostředí „Jitřenky“ jsme si spo- 
lečně vánočně vyzdobili. Naše čekání na Ježíška nám přišel zpříjemnit  
i pan primátor Mgr. Martin Baxa, který jako každý rok přišel s dobrou 
náladou a spoustou dárků. Spolu s ním přišla paní Mgr. Alena Hynková, 
vedoucí OSS MMP. My na oplátku jsme naší milé návštěvě předvedli 
premiérové, dlouho nacvičované představení - dramatizace písní  
z nového hudebního filmu „V peřině“. Počáteční tréma z nás po  
prvních tónech spadla a čas strávený s panem primátorem a paní  
vedoucí OSS byl pro všechny velice příjemný. Na závěr našeho 
předvánočního těšení nám udělal radost i náš pan ředitel, který  
nám už tradičně přišel osobně popřát krásné svátky a šťastný nový rok.

Vendula Peštová, DS „Jitřenka“

Výlet Na VáNočNí tRhy
Pátek 2. prosince a pondělí 12. prosince jsme se s uživateli Domova pro  
seniory „Sedmikráska“ a Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ vydali  
do středu města načerpat vánoční atmosféru. Naším cílem byly vánoční trhy  
na Náměstí Republiky. Stánky plné vánočního zboží, dárečků a pochoutek 
nás velmi potěšily. Uživatelé měli možnost nakoupit drobnosti pro své blízké,  
ochutnali teplý „svařák“ a kdo chtěl si dal i něco dobrého „na zub“.
Za krásného slunečného počasí jsme se vraceli zpět do domovů. Výlet jsme  
si všichni moc užili. Kolektiv Ergoterapie DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



MiKuláŠSKá NaDílKa
5. prosinec je tradičně dnem, kdy do našich domovů zavítají čert, anděl a Mikuláš. 
Jinak tomu nebylo ani v Domově pro seniory „Sedmikráska“ a Domově se zvlášt- 
ním režimem „Čtyřlístek“. Trojice čert, anděl a Mikuláš navštívila postupně  
všechny pokoje našich uživatelů. Každého obdarovali malou nadílkou a popřáli 
příjemný adventní čas. Mnoho uživatelů vůbec nepoznalo, kdo se za maskami  
trojice skrýval, přestože je velmi dobře znají.

Kolektiv Ergoterapie DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Mikulášské vystoupení dětí  
z mateřských škol
Dopoledne úterý 6. prosince bylo v Domově pro seniory „Sedmikráska“  
a Domově se zvláštním režimem „Čtyřlístek“velmi živo. Naše domovy 
navštívilo téměř 40 malých čertíků. Děti ze dvou mateřských škol v kostý- 
mech čertů a andílků si připravily pro naše uživatele krásné vystoupení.  
Jídelna Domova „Sedmikráska“ byla „k prasknutí“. Téměř 80 uživatelů se 
společně s dětmi a jejich učitelkami radovalo ze společně strávených chvil.  
Přítomnost dětí vykouzlila úsměvy na tváři všem uživatelům. Krásné spojení 
nejmladší a nejstarší generace potěšila všechny, kdo vystoupení sledoval. 
Návštěvy dětí jsou u nás v domově tradicí, kterou budeme i nadále udržovat.

Kolektiv Ergoterapie DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



Vánoční koncert
Na úterní odpoledne 13. prosince 
jsme dostali pozvání od pana Mgr. 
Hlobila do Západočeské galerie 
Masné krámy. Toto odpoledne bylo 
věnované benefičnímu koncertu us- 
pořádanému pro Kojenecký ústav  
s dětským domovem v Plzni. Vánoč- 
ní koncert dětského pěveckého 
sboru Javořičky pod vedením 
sbormistryně Bedřišky Koželuhové 
a s klavírním doprovodem Daniely 
Pytelkové, byl skvělým zážitkem. 
Hostem byla operní pěvkyně Jana 
Hoffmanová. Naši uživatelé z Do- 
mova pro seniory „Sedmikráska“ 
a Domova se zvláštním režimem 
„Čtyřlístek“ si celý koncert moc  
užili. Na zpáteční cestě jsme se 
pokochali vánočně vyzdobeným  
a osvětleným plzeňským náměstím.

Kolektiv Ergoterapie  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

VáNočNí PoSeZeNí
Atmosféru Vánoc jsme si s uživateli 
Domova pro seniory „Sedmikráska“ a Do- 
mova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ 
navodili ve středu 14. prosince. Dopo- 
ledne strávené při zpívání koled, popíjení 
kávy, čaje a samozřejmě mlsání cukroví, 
všechny uživatele moc potěšilo. Vánoční 
cukroví si uživatelé v předcházejícím týd- 
nu sami upekli a o to více jim chutnalo.

Kolektiv Ergoterapie  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Prodejní výstava
Prodejní výstavu výrobků ergoterapeutické dílny uživatelů uspořádala 
ergoterapie v pátek 16. prosince v jídelně Domova „Sedmikráska“. Uživatelé  
Domova pro seniory „Sedmikráska“ a Domova se zvláštním režimem 
„Čtyřlístek“ si prohlédli výrobky, které sami během roku vyrobili. Měli 
možnost si za symbolickou cenu některé zakoupit a tím udělat radost  
svým blízkým. Kolektiv Ergoterapie DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



ÚStaVNí ŠtĚDRý DeN
Vánoce jsou pro nás všechny svátkem klidu, setkávání se s blízkými, 
zavzpomínáním na rodinu, přátele a ostatní blízké. O to více  
se snažíme tento čas našim uživatelům v Domovech zpříjemnit. Celý 
prosinec se intenzivně věnujeme zapojení uživatelů do společenských 
akcí. Vyvrcholením je pro nás a naše uživatele Ústavní Štědrý den. 
Letos tento den připadl na středu 21. prosince. V tento sváteční den  
se program pro uživatele Domova pro seniory „Sedmikráska“ a Domo- 
va se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ odehrával v jídelně Domova 
„Sedmikráska“. Zahájení se ujala paní Romana Kadaňová, vedoucí 
ergoterapie, poté promluvil ředitel MÚSS Ing. Vladimír Chuchler  
a následně vedoucí Domovů pí Mirka Netrvalová. Společně s uži- 
vateli jsme nacvičili vystoupení. Byl to vánoční příběh všem dobře 
známý. Uživatelé převlečení do dobových kostýmů nosili dary  
do Betléma, právě narozenému Ježíškovi. Společně zazpívali koledy  
a zaposlouchali se do působivých tónů flétny. Závěrečný potlesk  
všech přítomných pak ocenil zdařilé vystoupení a snahu vystu- 
pujících. Odpolední program následoval po štědrovečerní večeři.  
V 17 hodin vystoupila taneční skupina Koloseum Dance Team Plzeň 
s ukázkami standardních a latinskoamerických tanců. Od 17.30 
hod. zahrál uživatelům pro vánoční pohodu Malý Lidový Soubor  
– MLS. Nezbývá než popřát mnoho zdraví, sil a pracovních úspěchů  
v roce 2012. Kolektiv Ergoterapie DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

KoNCeRt  
ZoBCoVýCh FlÉteN
Ve čtvrtek 1. prosince pro Domov seniorů „Sedmikráska“  
a pro Domov se zvláštním režimem „ Čtyřlístek“ uspořádal 
ROTARY KLUB sváteční koncert zobcových fléten. Studenti 
plzeňské konzervatoře pro naše uživatele zahráli na zobcové 
flétny, koncert byl krásným zpříjemněním předvánočního  
období.

Kolektiv Ergoterapie DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



ŠtĚDRý DeN V DoMoVĚ „SNĚžeNKa“
Dne 20. prosince proběhl ve „Sněžence“ Ústavní Štědrý den. Od časného rána probí- 
haly velké přípravy na tento významný okamžik. Již v 9.15 náš Domov navštívil  
radní města Plzně pro sociální věci pan Jiří Kuthan, kterého doprovázela Mgr. Karo- 
lína Vodičková. Přišli uživatelům DZR „Sněženka“ předat věcný dar v podobě pečící 
trouby, mixeru a drobného kuchyňského nádobí. Dary budou uživatelé využívat  
ve svých volných chvílích k aktivizačním činnostem. Zástupci radnice popřáli 
uživatelům hezké vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví. Všichni  
jsme se pak pustili do ohromné vánočky, kterou upekla děvčata z naší kuchyně. 
Kafíčko nebo čaj si dal skoro každý. Po odpočinku pak v odpoledních hodinách 
pokračovala zábava. Navštívil nás hudebník pan Toman a při občerstvení veselí  
trvalo až do pozdních odpoledních hodin. Též se tancovalo. Mile nás překvapil  
uživatel pan Sobota, který o první tanec požádal paní vedoucí. Slušelo jim to. Ústavní 
den se povedl, všichni i vozíčkáři zůstali až do konce.

Bc. Lucie Březáková, Květa Kroužková, Pavlína Korandová 
pracovnice Ergo a Fyzioterapie DZR „Sněženka“

Předvánoční  
vystoupení dětí
V předvánoční čas náš Domov navštívily děti  
z 26 ZŠ „Růžovka“ Plzeň Bory. Zahrály a zazpívaly 
v převlecích tradice Vánoc a narození Ježíška.  
K vystoupení nechyběly ani známé koledy, ke kte- 
rým jsme se rádi všichni přidali. Program byl 
perfektně připraven a těšíme se na další vystou- 
pení. Po návštěvě dětí uživatelé jakoby omládli a po 
zbytek dne měli dobrou náladu.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“



Mikulášská nadílka
Na uživatele našeho Domova se přišli podívat 5. prosince Mikuláš, 
čert a anděl. Všem uživatelům přinesli balíček plný dobrot. Při nadílce 
uživatelé zavzpomínali na známé básničky a písničky, které přispěly  
k dobré náladě. Některé uživatele chtěl čert odnést, ale Mikuláš  
a anděl se za ně přimluvili, takže jsme zase všichni pohromadě.  
Od srdce jsme se tomu všichni zasmáli.

Bc. Lucie Březáková, Květa Kroužková, Pavlína Korandová 
pracovnice Ergo a Fyzioterapie DZR „Sněženka“

Vánoce, Vánoce přicházely
Malí i velcí uživatelé DOZP „Nováček“ se moc těšili na příchod Vánoc.  
Po rozsvícení vánočního stromu na náměstí, vánoční výzdobě oddělení, výrobě 
přáníček a novoročenek si čekání na tyto svátky zpestřili  besídkou v jídelně 
Domova. Na každoročním večírku se setkávají s kamarády, rodiči, přáteli, 
bývalými zaměstnanci. Společně si zazpívají koledy, ochutnají dobroty ze svá- 
tečního stolu a samozřejmě dojde i na tanec. I letos se předvánoční setkání 
vydařilo ke spokojenosti všech zúčastněných. A co nám přinesl Ježíšek? To se 
pochlubíme v příštím vydání Zpravodaje. 
Uživatelé a zaměstnanci Domova „Nováček“ přejí všem ostatním uživatelům  
a pracovníkům MÚSS města Plzně do nového roku zdraví, spokojenost a lásku 
svých nejbližších. Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova DOZP „Nováček“



Mikulášská nadílka  
v DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
Jako každý rok i letos se uživatelé našich domovů pobavili 
společně s čertem, Mikulášem a andělem.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

SPolečNÉ ZDoBeNí PeRNíčKů S DĚtMi Z 90. MŠ  
V DS „KoPRetiNa“ a DZR „PetRKlíč“



oslava 80. narozenin v DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

KoNCeRt MalýCh huDeBNíKů V DoMoVeCh 
„KoPRetiNa“ a „PetRKlíč“



SPolečNÉ 
PečeNí CuKRoVí 
DS „KoPRetiNa“ 
a DZR „PetRKlíč“

Koncert 16. ZŠ  
v DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Vánoční koncert dětí z 90. MŠ  
v DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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NáVŠtĚVa VáNočNíCh tRhů
Na přání našich uživatelů DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ jsme  
letos poprvé a doufáme, že ne naposledy, vyrazili na vánoční trhy  
na náměstí. Počasí nám přálo, nemrzlo a tak jsme 13. prosince  
mohli výlet uskutečnit. Uvítala nás příjemná adventní atmosféra  
a nádherně nazdobený strom. Také nás zaujaly stánky s nejrůzněj- 
šími výrobky, ale hlavně vánočními dobrotami. Potěšili jsme se  
také společně u výběhu se zvířaty. Všichni si výlet moc užili.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut DS „Kopretina“ DZR „Petrklíč“

Flétnový koncert
Ve čtvrtek 8. prosince k nám zavítali prostřednictvím ROTARY 
KLUBU studenti plzeňské konzervatoře. V pozdních odpoledních 
hodinách nám zahráli díla známých skladatelů. Toto vystou- 
pení oživilo a zpestřilo předvánoční čas. Někteří uživatelé  
si vzpomněli na svá mladá léta, kdy navštěvovali koncertní  
síně. Ještě jednou všichni moc děkujeme za zprostředkování 
návštěvy studentů z konzervatoře.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“


