
Změna pravidel pro tvorbu a čerpání  
Fondu kulturních a sociálních potřeb

Přijetím Vyhlášky číslo 365/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Minis- 
terstva financí číslo 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 
došlo fakticky k podstatné změně při hospodařením s tímto fondem.

Protože v době do 31.12.2010 přispíval zaměstnavatel ze zákona  
do Fondu kulturních a sociálních potřeb 2% z ročního objemu nákladů 
zúčtovaných na platy a náhrady platů (v našem případě cca 1,6 mil. Kč), 
dařilo se vytvořit poměrně velký prostor pro využití těchto finančních 
prostředků ve prospěch zaměstnanců organizace.

Vzhledem k tomu, že k 1.1.2011 byla přijata výše uvedená novelizace 
vyhlášky, která dovoluje zaměstnavateli přispívat do Fondu kulturních  
a sociálních služeb pouze 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných  
na platy a náhrady platů (v našem případě cca 800 tis. Kč) je třeba  
počítat s tím, že ze strany zaměstnavatele dojde od počátku měsíce dubna 
k podstatné redukci zaměstnaneckých výhod spojených s čerpáním Fondu 
kulturních a sociálních potřeb.

Během měsíce března proběhne jednání mezi zaměstnavatelem  
a odborovým orgánem o úpravách (redukcích) čerpání prostředků z Fondu  
kulturních a sociálních potřeb a od počátku dubna budou platná nová  
pravidla pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb, která budou  
vydána jako změna Přílohy číslo 2 Kolektivní smlouvy MÚSS Plzeň (Fond 
kulturních a sociálních potřeb).

Z výše uvedeného logicky vyplývá, že dosavadní finanční podpora 
poskytovaná zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb klesne 
na poloviční hodnotu.

Pro přehled uvádím oblasti, které byly dosud z Fondu kulturních  
a sociálních potřeb podporovány:
❚ příspěvek na masáže
❚ příspěvek na závodní stravování
❚ příspěvek na rekreaci
❚ vstupenky na domácí extraligová střetnutí HC Plzeň 1929
❚ vstupenky na domácí prvoligová střetnutí FC Viktoria Plzeň
❚ vstupenky do fitcentra
❚ vstupenky do plaveckého bazénu
❚ vstupenky do Velkého divadla J. K. Tyla
❚ vstupenky do Komorního divadla Plzeň
❚ další kulturní, sportovní a společenské akce  
 (zájezdy, společenský večer, sportovní turnaje, koncerty, …)
❚ návratné sociální výpomoci
❚ příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem
❚ peněžní dary

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

PoděkoVání  
za SkVělou PráCI  
a rePrezentaCI  

MÚSS Plzeň
dovolte mi, prosím, touto formou 
poděkovat kolektivu zaměstnanců 

útvaru domov se zvláštním režimem 
„PetrklíČ”, západní 7, Plzeň  

za skvělý výsledek, kterého dosáhlo 
jejich pobytové zařízení sociálních 

služeb při provedené Inspekci  
kvality poskytovaných sociálních 

služeb v lednu letošního roku,  
když od inspekčního týmu  

krajského úřadu Plzeňského kraje  
získalo 137 bodů, což je více než 95%  

z celkového počtu 144 bodů. 
zároveň děkuji zaměstnancům  

všech ostatních útvarů, kteří svou 
prací k dosažení výše uvedeného 

výsledku napomáhali.
Všechny zaměstnance, kteří  

se na vynikajícím výše uvedeném 
výsledku podíleli a přispěli tak ke 

skvělé reprezentaci Městského ústavu 
sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace jsem  

si dovolil v rámci § 134 zákona  
číslo 262/2006 Sb., zákoník práce 

odměnit poskytnutím odměny  
za splnění zvlášť významného  

a mimořádného úkolu.  
Finanční odměna jim bude vyplacena 

v únorovém výplatním termínu.
Je mi potěšením a ctí  

spolupracovat s tak zodpovědnými  
a skvělými zaměstnanci.
Mnohokrát Vám všem  

ještě jednou děkuji. 
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel 

Městského ústavu sociálních služeb 
města Plzně, příspěvková organizace

Zpravodaj
Číslo 2/2011

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  m ě s t a  p l Z n ě



louČíM Se S VáMI a děkuJI...
Moje milé kolegyně, chtěla bych se s vámi touto formou rozlou- 
čit a poděkovat vám. ač se to možná občas nezdálo, jsou věci, 
které se mi rozhodně neříkají snadno. Strávila jsem v domově 
Sedmikráska a Čtyřlístek na oddělení ergoterapie krásné tři  
roky a sedm měsíců, na které budu vždy ráda vzpomínat. Bylo to 
moje první zaměstnání a díky vám odcházím bohatší o mnoho  
důležitých životních zkušeností, které mne v žádné škole  
nenaučí, které mi dá pouze praxe. 
Mé obrovské díky patří romance kadaňové. Vždy jsi mi uměla 
moc dobře poradit, měla jsi se mnou trpělivost a měla jsi  
pochopení pro mé nápady a „zlepšováky”. Cítila jsem od tebe 
podporu ve všem mém snažení, uměla jsi nasměrovat mé  
kroky tou správnou cestou. 
Samozřejmě nesmím opomenout ani mé zbylé tři kolegyně  
z našeho ergo-týmu. ráda bych se rozloučila a zároveň 
poděkovala kolegyňkám lence, danušce a Hance. Byly jste  
mi často velkou inspirací, vážím si vašeho kreativního ducha  
a tvůrčích nápadů. Věřím, že zkušenosti a dovednosti načer- 
pané při spolupráci s vámi, budu využívat i nadále. nebyly  
jste, „děvčata”, pro mne pouze spolupracovnice a moje práce 
mi nebyla pouze zaměstnáním, troufám si říci, že jsme se staly 
přáteli a má práce mi byla koníčkem. nezapomenu na dobu 
strávenou s vámi.
také bych se chtěla rozloučit a poděkovat za spolupráci  
kolegyním z fyzioterapie, především Míše, se kterou jsme se 
dokázaly pokaždé bez potíží domluvit a vzájemně si vypomoci 
při terapii našich uživatelů. naše spolupráce mi byla přínosem,  
a to nejen po stránce rehabilitace našich uživatelů, a za to děkuji.



dále bych chtěla poděkovat také Ivance kodlové a je-
jímu pracovnímu týmu „sestřiček”. Moc ráda jsem s vámi  
spolupracovala, vážím si vás pro těžkou práci, kterou 
každým dnem vykonáváte, a budu na vás v dobrém  
vzpomínat. 
další poděkování bych ráda směřovala ke kolegyňkám  
evě, Ivetce, Milušce a Máje – našim sociálním pracov- 
nicím. Mé začátky v tomto zařízení jsem kromě ergote- 
rapie prožívala také u vás. Právě vaše práce mne z části 
inspirovala ke studiu mého oboru. nikdy jste mi neod- 
mítly pomoc a bylo na vás spolehnutí. děláte záslužnou 
práci a za ni vám patří můj obdiv.
Mé velké díky patří v neposlední řadě vedoucí dS  
Sedmikráska a dzr Čtyřlístek, Mirce netrvalové, za to,  
že jdete svým pracovníkům příkladem a umíte jim 
vyjít vstříc. za dobu, kdy jsem měla možnost pracovat  
v „našem domově”, jsem vypozorovala velký posun 
kupředu. rok od roku se toto zařízení mění nejen po 
stránce vybavení prostoru a místností, ale převážně  
po stránce pracovní. Ve všech učebnicích a v různých  
standardech a metodikách se dočteme o pracovním týmu, 
jak by měl vypadat a z jakých pracovníků se má skládat. 
dovolím si tvrdit, že v našem zařízení se tato učebnicová 
teorie stala praxí, jsme tým pracovníků, kteří umějí 
„táhnout za jeden provaz” a vzájemně se podpoří a podrží. 
Myslím, že teď rozumíte, co mám na mysli. Jsem hrdá,  
že jsem zde pracovala a byla součástí tohoto velkého 
týmu.
Mé poděkování patří také pradlenkám a švadlenkám,  
které mne po celou dobu oblékaly do čistého, i když  
jsem jim jejich úsilí ztěžovala nevypratelnými fleky  
od barev. a samozřejmě nemalé díky posílám také 
kuchařkám a kuchtíkům do kuchyně, kteří mne po ce-
lou dobu pěkně vykrmovali. a také nesmím opomenout 
poděkovat „děvčatům z úklidové čety”, které mají nelehký 
úkol starat se nám o pořádek, což v době rekonstrukce, 
která právě probíhá, není zrovinka snadné.
Mé rozloučení směřuji ke všem spolupracovníkům  
z dS Sedmikráska a dzr Čtyřlístek, ale i ke kolegyním  
ze spřízněných domovů, se kterými jsem měla možnost 
více či méně spolupracovat.
na závěr mi dovolte vyslovit malé přání. doufám,  
že paní lenku, která nastupuje na „moje místo”, přijmete 
mezi sebe (do vašeho skvělého týmu) tak, jako jste  
přijali před více jak třemi lety mne. Přála bych si, aby se  
jí s vámi a našimi uživateli spolupracovalo také tak  
dobře, jako mě. Jak jsem již zmínila v začátku mého 
rozloučení, čas strávený zde byl pro mne moc krásný  
a zůstane uchován v mé paměti. Věřím, že s některými 
z vás se naše cesty ještě protnou, každopádně na věci,  
že mi budete chybět, to nic nezmění... loučím se s vámi  
a děkuji.
Vaše tereza Přívětivá, oddělení ergoterapie  

pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou nepedagogickou činnost  

dS Sedmikráska a dzr Čtyřlístek



JaK JSMe Si užili  
MaSoPuST
Únor je tradičně ve znamení karnevalů  
a masopustů. Nejinak tomu je i v Jitřence.  
Zde jsme naplánovali masopustní veselí  
a s tím spojené smažení masopustních koblih.  
Podle osvědčeného receptu jsme s uživateli 
zadělali těsto, řádně nechali vykynout,  
naplnili marmeládou a pak vykrajovali  
koblihy. Smažili jsme je tak, aby na nich byl 
pěkný bílý proužek. Pak už nezbývalo než  
koblihy pocukrovat a s chutí sníst. 

Náš masopust pokračoval druhý den maškar- 
ním bálem. Všichni uživatelé i pracovníci si 
přinesli z domova ručně vyrobené masky, 
do kterých jsme se převlékli a v mžiku se to 
v Jitřence hemžilo různými pohádkovými  
a jinými postavami. Po fotografování a přeh- 
lídce masek jsme si s chutí zatancovali.

Vendula Peštová a Petra Chalupová 
dS Jitřenka



Jak uživatelky nováčku  
protančily střevíčky
Využily  volných dnů jarních prázdnin, možnosti  ráno si přispat 
a vyrazily do společnosti. občanské sdružení „tak pojď s náma“, 
které nabízí mladým lidem s handicapem společenské, kulturní, 
sportovní a vzdělávací akce směřující k integraci postižených 
mezi ostatní občany, pořádalo ve středu 16. února taneční večer 
v hotelu Gondola. V salonku rezervovaném pro tuto akci se sešlo 
asi třicet lidí. Většinou se vzájemně znali – ze sdružení, školy, 
zaměstnání v kačabě. ani dívky z nováčku tu nebyly cizí. Vždyť 
místopředsedkyně sdružení tak pojď s náma zdeňka ulrichová 
je maminkou jejich spolužačky Míši z Praktické školy zbůch. 

Hudební produkci zajistilo hudební těleso Papaband. Jejich 
písničky zvedly ze židlí tancechtivé hosty již po prvních tónech. 
Skvělá nálada, chuť do tance, soutěží a zpěvu vydržela všem  
až do pozdních večerních hodin. Příští taneční večer se koná  
16. března a my už se teď těšíme na naše nové kamarády.

Jana kryčová, vedoucí výchovy dozP nováček



Zlevněné zájezdy pro zaměstnance  
s cestovní kanceláří FiRo tour, a.s.
Na základě jednání ředitele Městského ústavu sociálních služeb 
města Plzně ing. Vladimíra Chuchlera s cestovní kanceláří FiRo 
tour, a.s., se podařilo sjednat slevy na pořádané zájezdy touto 
kanceláří v roce 2011 pro zaměstnance MÚSS Plzeň.
Text smlouvy, včetně specifikovaných slev, které budou zaměstnancům MÚSS Plzeň při dodržení  
ve smlouvě sjednaných podmínek ze strany cestovní kanceláře FiRo tour, a.s., poskytnuty, je přílohou  
tohoto článku.
Pokud některý ze zaměstnanců bude chtít využít některou se sjednaných slev musí se na pobočkách cestovní 
kanceláře FiRo tour, a.s., prokázat potvrzením, že je zaměstnancem naší organizace. 
Toto potvrzení bude zaměstnanci na jeho žádost vystaveno na personálním oddělení MÚSS Plzeň.
Slevy lze uplatnit na nejbližší pobočce cestovní kanceláře FiRo tour, a.s., která sídlí v Plzni na americké 
třídě čp. 74 (proti „malému“ Tescu).

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

smlouva pro letní sezónu 2011
poskytování služeb zaměstnancům 
společnosti 

uzavřená mezi smluvními stranami

městský ústav sociálních služeb 
města plzně, 
příspěvková organizace,
iČ: 000 75 345, DiČ: CZ00075345
se sídlem Plzeň, 
Klatovská 90, PSČ 301 00 
zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl Pr, vložka 580
Korespondenční adresa:
Městský ústav sociálních služeb města 
Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská 90, Plzeň
PSČ 301 00
Bankovní spojení: 
Komerční banka: 
č.ú. 341 33 311 / 0100
Zastoupený: 
ing. Vladimírem Chuchlerem, 
ředitelem 

(dále jen zákazník)

a

FiRo-tour a.s.,
iČ: 278 69 237, DiČ: CZ27869237
se sídlem Praha 1, 
Národní 37/38, PSČ 110 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 11654 

Korespondenční adresa:
FiRo-tour a.s.
Náměstí 1. máje 94
Chomutov
PSČ 430 01
Bankovní spojení: 
ČSoB: 
běžný účet 17346673/0300
Česká spořitelna: 
běžný účet 943428379/0800
Komerční banka: 
běžný účet 35-4194390227/0100
Zastoupená: 
ing. Romanem Fiskem, 
předsedou představenstva

(dále jen FiRo-tour)

Článek i.
předmět smlouvy

FiRo-tour se zavazuje zajistit pro za- 
městnance Městského ústavu sociál-
ních služeb města Plzně, příspěvková 
organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň 
(dále jen MÚSS Plzeň) a doprováze-
jící osobu zájezdy a s nimi související  
služby dle svých platných katalogů,  
a to na základě objednávky zaměst- 
nance, který se prokáže předepsaným 
způsobem, tzn. předložením identi- 
fikační karty zaměstnance případně 
předložením potvrzení zaměstnava- 
tele, a za podmínek stanovených  
platnými Všeobecnými podmínkami 
cestovní kanceláře FiRo-tour (dále 
jen podmínkami).

Článek ii.
cenové a věcné podmínky

1. FiRo-tour se zavazuje poskytnout 
zaměstnancům zákazníka a dopro- 
vázejícím osobám sdílejícím stejný  
pokoj se zaměstnancem (vždy jedna  
osoba) slevu ze základní ceny vybra- 
ných katalogových zájezdů a mimo- 
řádnou slevu z nabídek „last minute“. 
Výše katalogové slevy a slevy v pos- 
lední minutě se vyhlašuje vždy na  
obchodní rok a je vždy ujednána 
písemně v nové smlouvě.

2. Nabídkou „last minute“ se rozumí 
zájezd uveřejněný v katalogu u něhož 
je nabízená cena nižší než katalogová. 
Do nabídky „last minute“ patří také 
veškeré mimokatalogové nabídky zve- 
řejňované na letácích, internetových 
stránkách a dalších propagačních  
materiálech FiRo-tour, pokud to ne- 
bude výslovně u těchto nabídek  
uvedeno jinak. 

3. Pro letní sezónu 2011 platí slevy 
uvedené v příloze č. 1 a č. 2.

4. Slevy uplatněné v období slev za 
včasnou rezervaci se řídí všeobecný- 
mi podmínkami slevového systému 
příslušného katalogu, ze kterého je 
zájezd vybrán.

5.  Podmínky čerpání trvalých slev  
po skončení období slev za včasnou 
rezervaci.

text uzavřené smlouvy mezi múss plzeň a FiRo tour, a.s.:



Termíny 
závazné 

rezervace

Slevy zájezdů 
pro Sezónu léTo 2011

auTokarem 
a vlaSTní 
dopravou

leTecké 
a pobyTové 

zájezdy 
oSTaTní

Turecko Řecké 
oSTrovy ŠpanělSko

zimní sleva 
do 28.2.2011

Sleva pro klienty, kteří s námi cestovali 
minimálně 3x za posledních 5 let 13% 14% 14% 14% 14%

pro všechny ostatní klienty 10% 10% 10% 10% 10%

jarní sleva 
do 5.4.2011

Sleva pro klienty, kteří s námi cestovali 
minimálně 3x za posledních 5 let 9% 9% 9% 9% 9%

pro všechny ostatní klienty 7% 7% 7% 7% 7%

Trvalé slevy platné při pozdější závazné rezervaci 
(platné po skončení období slev za včasnou rezervaci) 5% 7% 7% 7% 7%

Slevy se vztahují na základní katalogové ceny a mohou je využít první dvě osoby na pevném lůžku.
Slevy nelze kombinovat s žádnými jinými slevami ani dětmi za 99 kč nebo za jinak zvýhodněnou dětskou cenu, klienti mohou využít slevu,  
která je v danou chvíli pro ně výhodnější.
Slevy nejdou kombinovat s poukázkami SodeXHo ani s jinými peněžními poukázkami.
Slevy se řídí podmínkami slevového systému každého příslušného katalogu.
Slevy ze základní ceny last moment činí 3% (pokud nebude u vypsané nabídky uvedeno jinak).
Tyto slevy je možné uplatnit pouze na pobočkách FIro-tour.
Pokud klienti využijí nabídku dítě za 99 Kč nebo za jinak zvýhodněnou dětskou cenu, mohou uplatnit pouze rozdílnou slevu 2% oproti  
katalogu, na kterou mají právo jako zaměstnanci společnosti.

Termíny závazné 
rezervace

Slevy poznávacícH zájezdů 
pro Sezónu 2011

leTecké 
zájezdy

auTokarové 
zájezdy

do 5.4.2011 Slevy platné při rezervaci do 5.4.2011 (vždy na 1. a 2. lůžko) 8% 10%

po 5.4.2011 Trvalé slevy platné při pozdější závazné rezervaci 
(platné po skončení období slev za včasnou rezervaci) 5% 5%

Slevy se vztahují na základní katalogové ceny a mohou je využít první dvě osoby na pevném lůžku.
Slevy nelze kombinovat s žádnými jinými slevami, klienti mohou využít slevu, která je v danou chvíli pro ně výhodnější.
Slevy nejdou kombinovat s poukázkami SodeXHo ani s jinými peněžními poukázkami.
Slevy se řídí podmínkami slevového systému každého příslušného katalogu.
Slevy je možné uplatnit pouze na pobočkách FIro-tour, viz příloha smlouvy.

Příloha č. 2 - Slevy Poznávacích zájezdů 2011

Příloha č. 1 - Slevy zájezdů léto 2011

Sleva se poskytuje ze základní ceny 
zájezdu z dospělé osoby na pevném 
lůžku, nevztahuje se na příplatky  
a fakultativní služby. Slevu může čer- 
pat oprávněná osoba na základě  
identifikace v cestovní kanceláři pro-
vedené způsobem specifikovaným 
v článku 1 této smlouvy. Sleva se  
vztahuje na osobu oprávněnou a jed- 
nu doprovázející osobu. lze ji uplatnit 
výhradně na kmenových pobočkách 
FiRo-tour (viz příloha č. 3). Slevy 
nelze kumulovat s dalšími slevami 
FiRo-tour (např. slevy za včasnou 
rezervaci, děti za 99 Kč nebo za jinak 
zvýhodněnou cenu, slevy pro senio-
ry a jiné). V takovém případě může 
klient využít slevu, která je pro něho 
nejvýhodnější.
Slevy touto smlouvou citované lze 

uplatnit na nově zakoupené zájezdy, 
nelze je uplatnit zpětně. Tyto slevy 
nelze uplatnit v kombinaci s žádnými 
peněžními poukázkami ani poukáz- 
kami SoDeXHo a jinými poukáz-
kami. Dětské a juniorské ceny platí  
dle katalogu.

Článek iii.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti  
a účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami.

2. Změny nebo dodatky této smlouvy 
lze provádět pouze formou písem- 
ných dodatků podepsaných oprávně- 
nými zástupci obou smluvních stran.

3. Tato smlouva se uzavírá na letní  
sezónu 2011. Smlouvu je možné vy- 
povědět s měsíční výpovědní lhůtou, 
která počíná běžet první den následu-
jící po doručení písemné výpovědi 
druhé straně.

4. Zájezdy lze objednat na všech 
pobočkách FiRo-tour a.s., viz příloha 
č. 3.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve  
dvou stejnopisech, z nichž každá  
smluvní strana obdrží jeden.

MÚSS Plzeň 
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

FIro – tour, a.s.
Ing. roman Fisek,  

předseda představenstva



MaSoPuSt  
V dPS koPretIna  
a dzr PetrklíČ
Únor je již odedávna obdobím masopustních oslav, 
zabijaček, ale hlavně obdobím veselí a dobrého jídla. 
uspořádali jsme proto pro uživatele dPS kopretina  
a dzr Petrklíč masopustní setkání. návrh byl uvítán  
s nadšením, protože zima, jak se zdá, bude ještě dlouhá. 

začátek akce byl naplánován na 9.30 hod. Již od brz-
kých ranních hodin se však konaly pilné přípravy. 
zajištěno bylo také občerstvení – koblihy, káva, čaj  
i něco ostřejšího na přípitek. Překvapením byla živá 
muzika v podání velmi dobrého přítele jednoho z našich 
uživatelů heligonkáře p. Míky a také veselý obleček naší 
ergoterapeutky. Vůbec jsme netušili, jak může čas při 
příjemném povídání a muzice utíkat. Bohužel se blížil  
čas oběda, a tak i přes mnohé protesty jsme se  
s p. Míkou rozloučili tou „naší“ písničkou: „ta naše 
písnička česká...“ Věříme však, že ne na dlouho. 

uživatelé odcházeli zpět do svých pokojů příjemně  
unaveni, ale s dobrou náladou. díky obětavé pomoci 
celého personálu obou oddělení vše probíhalo v poklidu 
a za dobré nálady. 

Bc. eva Skalová ergoterapeutka 
dS „kopretina“ a dzr „Petrklíč“, Plzeň



oslava masopustu v Domově 
seDmikRáska a ČtYŘlístek
Tak jsme to v Domově Sedmikráska a Čtyřlístek zase jednou 
roztočili, jak se patří. Slavil se MaSoPuST, a to se bez pořád- 
ného bujarého veselí nikdy neobejde. 
23. února v odpoledních hodinách jsme se společně sešli  
na naší vyzdobené jídelně, kde bylo pro naše uživatele připra- 
veno občerstvení v podobě masopustních koblížků, kávy a piva. 
K tanci i poslechu nám zahráli Plzeňští heligonkáři. Účast byla 
opravdu hojná, dalo by se říci, že nám jídelna doslova „praskala 
ve švech”. 
Celá akce se výborně povedla, naši uživatelé si hezky zazpívali 
s kapelou oblíbené české písně a ještě si pochutnali na kobli-
hách. „Masopust by se měl slavit každý den!“, znělo přání našich 
uživatelů, kteři si odpolední program moc pochvalovali.

romana kadaňová, dis., vedoucí oddělení ergoterapie 
dS Sedmikráska a dzr Čtyřlístek



DivaDelní pŘeDstavení Dětí  
Ze stanice mlaDÉho technika
Na konci ledna proběhly v Domově pro seniory Sedmikráska  
a Domově se zvláštním režimem Čtyřlístek hned dvě zajímavé  
akce. První z nich bylo divadelní představení dětí ze STaNiCe  
MlaDÉHo TeCHNiKa. Vystoupení dětí bylo velmi pestré 
a zábavné. Střídaly se veselé scénky s originálními tanci. Měli 
jsme možnost vidět klaunský nebo čarodějnický tanec či tanec  
s šátky s názvem chobotnice, dále různá akrobatická vystoupení, 
sestavu čuníků a jejich pohybové kreace, a další pěkné kulturní 
vložky doplněné o spoustu veselých písniček. Vedoucí dětí  
s nimi nacvičila opravdu krásné představení, které děti zpestřily 
svojí bezprostředností a občasnou improvizací. Naši uživatelé si 
návštěvu dětí moc pochvalovali a z jejich tváří čišela neskrývaná 
spokojenost. 

romana kadaňová, dis., vedoucí oddělení ergoterapie  
dS Sedmikráska a dzr Čtyřlístek



BeSeda V doMoVě  
SedMIkráSka  
a ČtYŘlíStek
koncem ledna jsme v domově Sed-
mikráska a Čtyřlístek kromě dětí ze 
SMt měli ještě další hosty. Proběhla 
zde totiž i velice zajímavá beseda, 
na které nám přednášel pan Hlobil 
se svým kolegou. oba k nám přišli 
ze západočeské galerie, aby nám 
vyprávěli o krásné knize, kterou nyní 
vydali. V této knize čtenář najde 
příběhy ze života herců, kteří v našem 
městě žili a působili samozřejmě  
i po stránce pracovní. 
Při společném besedování nad kni-
hou jsme si vyslechli také příběhy,  
o kterých se v knize nedočteme, 
protože jsou to především historky  
o tom, jak se kniha psala a jaká 
byla spolupráce s herci, kteří v knize  
figurují. Pro zpestření bylo celé 
povídání prokládáno hrou na kytaru 
a zpěvem lidových písní. 
V závěru besedy byly našim uži- 
vatelům knihy nabídnuty ke koupi, 
a tak si mohl každý odnést pěknou 
četbu a příjemnou vzpomínku na 
tuto společenskou akci.

romana kadaňová, dis. 
vedoucí oddělení ergoterapie 

dS Sedmikráska a dzr Čtyřlístek
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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 

 

II. VEČER 
ZAMĚSTNANCŮ 

A PŘÁTEL 
MÚSS PLZEŇ 

DNE 15. DUBNA 2011 
OD 18.00 DO 01.00 HODIN 

VE VELKÉM SÁLE 
RESTAURACE “NA SPILCE”

K TANCI A POSLECHU 
HRAJE GOLDEN WIND

VSTUPNÉ 70, KČ

malování pokojů ve sněžence
V DZR Sněženka se během měsíce února začalo s vyma- 
lováním všech pokojů. Klienti se tak mohli těšit na nový, 
veselejší interiér. Než se tomu ale tak stalo, museli čas mezi 
vymalováním a zpětným nastěhováním na pokoj trávit  
„v azylu“ - v klubovně Domova. V klubovně byli přítomni 
obyvatelé vždy z jednoho, max. dvou sousedících pokojů. 

o klienty bylo po celou dobu vzorně postaráno a v čase 
stráveném v klubovně jim byly nabízeny různé aktivity,  
aby se jim čas příjemně ukrátil. Někteří se rozhodli pro  
sledování televize, jiní se rádi pustili do společenských her. 
Mnozí potrápili svou paměť luštěním křížovek nebo zdolá- 
váním logických her. Někteří dali přednost individuální  
zábavě a listovali různými časopisy nebo si četli knihu. 

Klientům čas příjemně utekl a zvědavě se odpoledne vraceli  
zpět do svých „nových“ pokojů. i když pro ně celý den byly 
zajištěny aktivity, přece jen byli opět rádi, když si mohli  
v soukromí udělat pohodlí podle svého. 

Výmalba se klientům líbila a my jim tímto děkujeme, že tyto 
dočasně nehostinné podmínky dobře zvládají.

Mgr. lenka Moravcová, soc. pracovnice dzr Sněženka


