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Jak jsme v Domovech  
Sedmikráska a Čtyřlístek  
slavili Silvestr
Jak už to tak bývá, vánoční a povánoční čas by měl být dobou klidu  
a pohody, ale také zároveň oslavou očekávaného příchodu nového 
roku. Proto je zapotřebí se s tím „starým“ rokem náležitě rozloučit  
a ten nastávající přivítat, jak se patří. Ani u nás v Domově Sedmikráska 
a Čtyřlístek jsme nebyli s oslavami pozadu. 
Po Štěpánu až do Silvestra jsme se každý den setkávali v naší dílně  
obyvatel, která se stala pro tyto účely společenskou místností. A jaké by  
to bylo slavení bez pořádného občerstvení? Samozřejmě nechyběly 
obložené chlebíčky, slané brambůrky, společně naši uživatelé mlsali 
vánoční cukroví, které si sami upekli, popíjeli kávičku a nechyběla ani 
kapka alkoholu. Pokračování na str. 2



Jak jsme v Domovech  
Sedmikráska  
a Čtyřlístek  
slavili Silvestr
Dokončení ze str. 1

Vzhledem k medikamentózní léčbě našich 
uživatelů dostal každý spíše symbolicky, 
zato ale podle chuti, buď červené víno, nebo  
orosenou sklenici piva. 

Nálada byla náramná, vyprávěli jsme si  
příhody ze života a občas někdo přidal  
i „peprný“ vtip. To, že byl o tyto akce opravdu 
obrovský zájem, dokazuje i fakt, že z důvodu 
velké účasti nezbývalo pro některé příchozí 
ani místo u stolů. My jsme si ale přesto s touto  
situací poradili a upevnili jsme na invalidní 
vozíky speciální stolky, na které jsme uživa- 
telům dali pohoštění, aby se tak nakonec  
dostalo opravdu na všechny. Tyto speciální 
stolky můžeme každému jenom doporučit, 
nejednou nám i našim uživatelům moc dobře 
posloužily.

Romana Kadaňová DiS. 
vedoucí útvaru Terapeutické služby 

DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek



Vážení přátelé,

úspěšně jsme společně zakončili rok 2010 a otevírá 
se před námi rok nový, rok 2011.

Nejprve bych Vám všem, zaměstnancům Městského 
ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková 
organizace, ještě jednou poděkoval za práci, kterou  
jste pro naše uživatele a naši organizaci udělali  
v roce 2010.

Jsem přesvědčen o tom, že se s dosaženými výsled- 
ky roku 2010 můžeme všichni s hrdostí všude  
pochlubit. 

Podařilo se nám společně opětovně o kousek výše 
posunout kvalitu poskytované péče o naše uživatele, 
zároveň se výrazným způsobem opětovně zlepšily 
pracovní podmínky vás všech, našich zaměstnanců.

Myslím, že i ze strany našeho zřizovatele, Statu-
tárního města Plzeň, nemohou být k činnosti naší 
příspěvkové organizace v loňském roce vysloveny 
podstatné připomínky. 

Z pohledu ředitele organizace celkově hodnotím  
rok 2010 jako rok pro MÚSS Plzeň velmi úspěšný.

Nicméně rok 2010 je za námi a čas před nás sil- 
vestrovským půlnočním přípitkem postavil nové 
úkoly, se kterými se bude třeba vypořádat neméně 
úspěšně jako s úkoly minulými.

Jsem rád, že se za posledních několik málo let 
společné práce již nemusíme vzájemně přesvědčovat 
o pravidlech či principech vzájemné spolupráce,  
či o jejím cíli, kterým je jednoznačně spokojený 
uživatel námi poskytovaných sociálních služeb.

V této souvislosti si Vás dovoluji ujistit, že stejně 
jako v letech předchozích, i v roce letošním jsem 
připraven Vaši kvalitní práci ve prospěch našich 
uživatelů či celé organizace patřičně finančně  
i morálně ocenit.

Byl bych velice rád, kdybychom svou společnou 
činnost v letošním roce směřovali především  
k následujícím tématům:

■ faktické naplňování veškerých ustanovení  
 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách  
 a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb.

■ dodržování veškerých právních norem  
 a předpisů vztahujících se k činnosti naší  
 organizace a k veškeré námi vykonávané práci

■ neustálé zdokonalování systému Standardů  
 kvality sociálních služeb jednotlivých regis- 
 trovaných sociálních služeb a jejich dokonalá  
 znalost veškerými zaměstnanci pracujícími  
 v přímé obslužné péči

■ další rozšiřování nabídky a množství terape- 
 utických činností, aktivizačních, společenských  
 a kulturních aktivit pro naše uživatele umístěné  
 v pobytových zařízeních sociálních služeb

■ již tradiční sledování a vyhodnocování eko- 
 nomiky poskytovaných sociálních služeb

■ zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb,  
 zejména pak v oblasti kvality podávané stravy

■ dále rozvíjet zahájený systém vzdělávání  
 všech zaměstnanců organizace („Vzdělávající  
 se organizace“)

■ rozvíjet systém týmového řízení („koučování“)  
 a vzájemné spolupráce mezi jednotlivými  
 útvary organizace.

Věřím, že když se společně na uvedená témata 
zaměříme hned od počátku, budeme moci koncem 
roku konstatovat, že jsme je úspěšně zvládli.

Stejně jako v minulých letech jsem připraven  
s Vámi o jednotlivých krocích či procesech 
probíhajících v organizaci diskutovat, a stejně jako  
v předchozím období jsem Vám všem, zaměstnan- 
cům naší organizace, pochopitelně k dispozici pro 
poskytnutí informací či k projednání jakýchkoli 
záležitostí týkajících se pracovně právních vztahů.

Přeji Vám osobně i celé organizaci po všech strán- 
kách úspěšný rok 2011.

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

■ slovo ředitele múss plzeň



canisterapie v domovech 
sedmikráska a Čtyřlístek
Po celý prosinec v našich Domovech Sedmikráska  
a Čtyřlístek probíhala canisterapie hned se dvěma 
pejsky najednou. Na praxi k nám totiž docházela  
studentka ergoterapie, která po dohodě s naším 
ředitelem Ing. Vladimírem Chuchlerem přijížděla  
s canisterapeutickou fenečkou zlatého retrívra Anič- 
kou, vypůjčenou ze sdružení Pomocné tlapky. A tak 
měla naše labradorka Brixi kamarádku a společnici,  
se kterou se dělila o práci při individuální i skupinové 
canisterapii. 
Společně s vedoucí ergoterapie, paní Romanou 
Kadaňovou, a studentkou Sabinou navštěvovaly  
pokoje, kde probíhalo polohování uživatelů, nácvik 
chůze se psem, nácvik jemné motoriky, individuální 
trénink paměti aj. I skupinová canisterapie se dvěma 
psíky se těšila velké přízni. Z tohoto důvodu jsme se 
se studentkou Sabinou a sdružením Pomocné tlapky 
domluvili na dlouhodobé spolupráci. 
Naši uživatelé měli z návštěvy Brixinky a Aničky  
velkou radost a jejich přítomnost je zahřála nejen po 
těle (při polohování), ale i u srdíčka. 

Romana Kadaňová DiS. 
vedoucí útvaru Terapeutické služby 

DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek





Činnost  
v keramické dílně  
denního stacionáře 
Jitřenka
Uživatelé v DS Jitřenka za vedení  
zaměstnanců již mnoho let pracu-
jí v keramické dílně. Také loni  
v předvánočním čase měli zábavné 
zaměstnání při výrobě vánočních 
dekorací a dárků z keramiky. 

Pracujeme s keramickými hlínami, 
které plníme do forem. Po oschnutí 
se polotovar z formy vyklopí a vy-
paluje v keramické peci, vypálený 
se může barevně naglazovat, pak  
se opět musí vypálit.

V čase adventním využijeme 
nejvíce formy s vánočními motivy 
– zvonečky, hvězdičky, podkovy, 
stromečky. S naší pomocí uživatelé 
vyrábějí i dekorace odlité – na Vá-
noce např. andělíčky. Nyní v lednu 
připravujeme dárky na Valentýna, 
vyrábíme keramická srdíčka.

Uživatelé, kteří dárek zhotoví, na 
něj mohou vyrýt svůj monogram. 
Pak mají velkou radost, když jejich 
výrobek dostane návštěva v Jitřence 
na památku.

Věříme, že našim uživatelům nad-
šení při práci v keramické dílně 
vydrží a budou se těšit na výrobu 
velikonočních dekorací. 

Marie Veverková 
Denní stacionář Jitřenka Plzeň



nováček v novém
Díky štědré finanční „injekci“ ředitelství MÚSS Plzeň bylo 
možno realizovat projekt nové výzdoby herny na oddělení 
zdravotní péče DOZP Nováček. O návrh, zhotovení a montáž 
se postarala firma LOKKI, která má s výzdobou dětských 
interiérů bohaté zkušenosti.

Nynější podoba herny plně odpovídá požadavkům vkus- 
ného, bezpečného a podnětného prostředí pro dětské  
uživatele. Posuďte sami podle fotografií, ale nejlépe uděláte, 
když využijete Dne otevřených dveří a vše si prohlédnete  
na vlastní oči.

I oddělení sociálních služeb DOZP Nováček obléklo nový 
kabát. V čerstvě vymalovaných pokojích visí na stěnách nová 
výzdoba, na oknech jsou nové garnyže se záclonami a závěsy.

Radikální změna nastala při výměně pavilonů hochů a dívek, 
aby bylo možno přijmout nové dětské uživatele z kojenec- 
kého ústavu. V ergoterapeutických dílnách pilně pracují  
dívky i chlapci na výrobě nových keramických výrobků,  
aby si mohli jednotlivá oddělení vyzdobit. Výsledky jejich 
práce si budou moci prohlédnout návštěvníci během návštěvy 
ve Dnech otevřených dveří. Tímto zveme všechny přátele, zná-
mé a příznivce na návštěvu.

Jana Kryčová, vedoucí výchovy DOZP Nováček



ZPRAVODAJ MÚSS PLZEŇ, vydavatel: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345,  
povoleno Ministerstvem kultury České republiky ze dne 19.6.2006, registrační číslo: MK ČR E 16846

Vánoční svátky už jsou dávno ty tam. 
Přesto zůstává spousta vzpomínek 
na příjemné chvíle strávené s rodi-
nou a přáteli. V Jitřence jsou spojené 
hlavně s vánoční besídkou.
Tak jako každý rok jsme se spo-
lu s uživateli a s jejich rodiči sešli  
ke svátečnímu posezení, kterému 
vždy předchází krátký kulturní  
program. Letos jsme nazkoušeli dva 
country tance na hudbu skupiny 
„Kabát“. Pravda, je to sice rocková 
kapela, ale jejich dvě písně „Rio 
Grande“ a „Coloredo“ jsou tak tro- 

chu ve stylu country a u našich 
uživatelů jsou velice oblíbené. Snad 
právě proto vítali každou zkoušku 
s nadšením a mimořádnou aktivi-
tou. Naše píle se nakonec vypla-
tila. Musíme pochválit hlavně pány 
tanečníky, kteří se své role zhostili 
přímo profesionálně.
A nebyla by to správná slavnost bez 
malého překvapení. Po posledním 
tanci se naši uživatelé ujali svých 
rodičů. Pánové maminek a dámy 
tatínků. Ten, kdo zrovna neměl 
některého z rodičů do páru, požádal 

paní vychovatelku nebo některého  
z početných hostů. Tak se stalo, že  
si na našem vánočním „country  
bále“ zatancoval i pan ředitel 
Chuchler.
Po té následovala nadílka drobných 
dárků a balíčků od sponzorů a na-
konec příjemné povídání u kávy, 
zákusků a cukroví.
Všichni jsme se rozešli s úsměvem 
na rtech a přátelská, sváteční nála- 
da zůstala dlouho v nás.

Petra Chalupová, vychovatelka  
Denní stacionář Jitřenka

vzpomínka na besídku v Jitřence


