
Důchodci z celého kraje, 
ví, že „DOBRÁ” dobračka je! 
Vrchní sestra Evička, 
to je prostě jednička! 
Zvelebila lidem všem, 
„Dům se zvláštním režimem”!

Květiny a obrazy 
„SNĚŽENKU” jen rozzáří! 
I to židlí čalounění, 
neupadne v zapomnění. 
Manžel „PEPA” jenom kývá, 
ANO, poklad se v ní skrývá.

Proto má sto důvodů, 
k předčasnému důchodu. 
Vnučka ZUZKA se už těší, 
s „babi” na procházky pěší, 
„děda”, taky důchodce, 
na výlety jezdit chce.

Života si užívejte, 
na paměti ale mějte: 
SNĚŽENKA je plná lidí, 
kteří Vás vždy rádi vidí! 
Tak snad v zimě na chviličku, 
sejdeme se na kafíčku!

Alča a Janča 
pradlenky z DZR „Sněženka”

Vážení spolupracovníci,

u příležitosti 
našeho společného odchodu

do starobního důchodu 
Vám děkujeme za spolupráci 

a přejeme Vám 
mnoho úspěchů v práci 

i v soukromém životě.

Eva a Pepík 
Dobrých

Zpravodaj
Číslo 9/2011

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



SPORTOVNÍ HRY
Pro uživatele Domova pro seniory „Sedmikráska“ a Domova se zvlášt- 
ním režimem „Čtyřlístek“ byly v pondělí 12. září připraveny sportovní 
hry na téma „Hry našeho mládí“. Terapie byla k nepoznání. Všechny  
terapeutky, převlečeny do dobového oblečení, u jednotlivých disciplín 
motivovaly uživatele k plnění úkolů.
Jednotlivé disciplíny byly inspirovány hrami, které si naši uživatelé vyz- 
koušeli jako děti. Střílení z praku, točení káči, cvrnkání kuliček, pletení 
věnečků, stavění kostek a jiné. Ceny, které si sportovci u každé disciplíny  
vybojovali, je potěšily o to víc, že byly vyrobeny v naší dílně pro uživatele.

Lenka Panýrková, ergoterapie DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek



Informace k odjezdům  
na představení do Národního  
divadla ve dnech  
2.11. a 23.11. 2011
Autobus bude v obou případech přistaven k Domo- 
vu pro seniory Lochotín, Kotíkovská 15, Plzeň  
v 17.00 hod. a odjíždět se bude v 17.10 hod.
Lístky na představení vám budou předány při  
nástupu do autobusu.
Odjezd z Prahy po představení bude opět v obou 
případech ve 22.30 hod. a předpokládaný návrat  
do Plzně je ve 23.30 hod.
Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete se obrátit 
na předsedkyni ZO OSZSP ČR Helenu Kurcovou,  
tel. 378 037 644 nebo mobil 602 739 371

zo múss města plzně oszsp ČR spolu s vede- 
ním múss, klatovská 90 pro vás připravily  
jednodenní zájezd do národního divadla ve středu 
2.11.2011 od 19.00 hodin na představení 

Radúz a mahulena
Klasické pohádkové motivy se snoubí s mytologickými 
odkazy bravurně skloubenými obrazivým jazykem. 
Radúz a Mahulena ze znepřátelených království 
překonávají pro svou lásku nejen nástrahy osudu,  
ale i kouzla královny Runy, spalované nenávistí.  
Zeyer dal své hře podtitul „Slovenská pohádka o čty- 
řech jednáních“ a do vínku kouzelný prolog „Jsem  
pohádka. Kdo se mnou půjde, povedu jej do modrých 
krajů báje...“ Kromě slovenských pověstí a pohádek 
vycházel i z indického dramatu Šakuntalá básníka 
Kálidásy. Vytvořil neobyčejně působivé dílo, jehož 
hlavním těžištěm je síla slova, umocněná bohatou 
symbolikou barev a přírodních živlů.

Délka představení: 2 hodiny 40 minut.

lístky v omezeném počtu - 1 lístek pro zaměstnance 
nebo v případě zbylých míst 1+1 (zaměstnanec  
+ jedna osoba) hrazeno z fondu FKSP dle kolektivní 
smlouvy bez doplatku za druhý lístek.

přihlásit se můžete na základě rozhodnutí ředi- 
tele, který určí datum pro přihlašování pro toto 
představení.

Více se informujte u vedoucích úseků a zařízení.

Hezkou zábavu přeje výbor ZO  
a ředitelství MÚSS města Plzně

zo múss města plzně oszsp ČR spolu s vede- 
ním múss, klatovská 90 pro vás připravily  
jednodenní zájezd do národního divadla v neděli 
23.11.2011 od 19.00 hodin na představení 

konec masopustu
Hra Josefa Topola Konec masopustu je jedním  
z nejkrásnějších básnických dramat dvacátého století. 
Příběh lásky na pozadí drsné reality kolektivizace, 
která ničí nejen tradice, ale i mravní řád. Masopustní  
rej masek stahuje ty, kdo ještě mají duši, do svého  
víru. Vesnice zdánlivě idylická, plná temných vášní... 
Ten nejčistší musí být obětován. Josef Topol napsal  
hru ve svých 27 letech a premiéru měla na scéně 
Národního divadla v roce 1964. Po půli století  
je právem pokládána za českou klasiku a stala se  
vrcholem nejpůsobivější, ryze české linie dramatu,  
ve které se obraz vesnice v rozměru tragickém i gro- 
teskním stává obrazem kořenů našeho bytí.

Činohra. Délka představení: 3 hodiny

lístky v omezeném počtu - 1 lístek pro zaměstnance 
nebo v případě zbylých míst 1+1 (zaměstnanec  
+ jedna osoba) hrazeno z fondu FKSP dle kolektivní 
smlouvy bez doplatku za druhý lístek.

přihlásit se můžete na základě rozhodnutí ředi- 
tele, který určí datum pro přihlašování pro toto 
představení.

Více se informujte u vedoucích úseků a zařízení.

Hezkou zábavu přeje výbor ZO  
a ředitelství MÚSS města Plzně

POjeďTe S NámI dO NáROdNÍHO dIVadla



POdZImNÍ ZaVÍRáNÍ ZaHRadY
Ve středu 21. září se uskutečnilo v zahradě Domova pro seniory  
„Sedmikráska“ a v Domově se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ Podzim- 
ní zavírání zahrady aneb loučení se s létem. Uživatelé obou domovů  
strávili celé odpoledne v zahradě, kde se grilovaly „buřty“ a hrála muzika. 
Úsměvy na tváři vykouzlily děti z mateřské školy, které se spolu s rodiči 
této akce účastnily.
Opečené „buřty“ na táboráku uspokojily i nejmladší účastníky tohoto 
pěkného odpoledne. Počasí nám přálo a kdo měl chuť, mohl posedět  
u ohně až do večerních hodin.

Lenka Panýrková, ergoterapie DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek



deN OTeVřeNýcH dVeřÍ  
V NOVáčku
15.9.2011 se konal další, letos už třetí, Den otevřených  
dveří Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Nováček v Plzni. Naše zařízení navštívily pracovnice  
Magistrátu města Plzně, obyvatelé sídliště Košutka  
a členové občanského sdružení Tak pojď s náma.
S některými členy tohoto sdružení již spolupracujeme 
delší dobu. Zdá se, že by se tato spolupráce ještě rozrostla.  
Předseda Tak pojď s náma Arnošt Holznecht, jinak též  
lídr hudebního tělesa Papaband, slíbil uspořádat v říjnu 
v naší jídelně hudební a taneční odpoledne. Už se na to 
všichni moc těšíme!
Příští Den otevřených dveří je naplánován na 15.12.2011. 
Současně bude výstavka prací uživatelů, které zhotovují  
v ergoterapeutických dílnách. Přijďte se podívat, návštěvy 
rádi uvítáme!
Jana Kryčová, vedoucí odd. výchovy DOZP Nováček

Festival „Na konci léta”
Definitivní tečku za létem jako každý rok ztělesňuje festival pořádaný 
Občanským sdružením Ty a Já - „Na konci léta”. 
Letošní ročník připadl na sobotu 10. září a jako každý rok se konal  
v Proluce v Křižíkových sadech. Účinkujících bylo požehnaně. Ale i tak 
se mezi nimi našlo místo pro naši Jitřenku. Tak se stalo, že jsme se na 
pódiu vystřídali s takovými celebritami, jako je Ivan Mládek a sku- 
pina ZNC, což naší trémě nepřidalo. Od té nám však pomohl pan 
primátor M. Baxa, který nás přišel před vystoupením pozdravit  
a podpořit do zákulisí. Snad i právě proto naše country tance sklidily 
potlesk nadšených diváků.
Program byl doplněný o prodejní výstavu výrobků různých organizací, 
kde jsme načerpali mnoho inspirace.
Radost nám udělalo v pondělí i poděkování od občanského sdružení 
Ty a Já: „Měli jste moc hezké vystoupení a budeme rádi, když naše 
pozvání přijmete i příští rok.”

Vendula Peštová a Petra Chalupová, Denní stacionář Jitřenka



Návštěva ZOO
V letošním roce již podruhé jsme spolu s uživateli Domova pro seniory  
„Sedmikráska“ a Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ navštívili 
plzeňskou ZOO. Počasí bylo velmi příjemné, krásný slunečný pátek 16. září 
byl možná jedním z posledních letních dnů.
Viděli jsme i velmi zajímavé krmení lemurů, kteří žijí v ZOO volně.  
Jejich přítomnost jsme si mohli vyzkoušet na vlastní „kůži“, jsou velmi 
ochočení a přátelští.
Pohodovou atmosféru celého dne jsme zakončili ve stylovém občerstvení  
při kávě a zákusku.

Lenka Panýrková, ergoterapie DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek



dOZP Nováček  
na dovolené
Po roce vyrazili uživatelé Domova pro osoby se zdra- 
votním postižením Nováček opět na rehabilitační  
pobyt do Hnačova u Klatov. Bylo jim to umožněno díky 
finanční dotaci ÚMO 1, které jim přispělo na dopravu. 
V krásném Wellnes areálu Hnačov jsme byli  již podru- 
hé. I letos se o nás personál v čele s majitelem panem  
Hanouskem  pečlivě staral. Vyšli nám vstříc a plnili 
všechny specifické požadavky, které někteří uživatelé 
potřebují vzhledem ke svému postižení. 
Při dlouhých vycházkách po okolí uživatelé poznávali 
krásy pošumavské krajiny, prohlédli si nové květiny,  
stromy a keře. V místní malé zoologické zahradě pozo- 
rovali život zvířat. Některé znali z loňského pobytu,  
ale byli překvapeni i novými přírůstky. V areálu  
i v blízkém kempu se vyřádili na houpačkách, kolotočích 
a průlezkách, trénovali hry s míčem, líný tenis, 
lukostřelbu. Skamarádili se s místním pejskem, který  
se stal miláčkem všech.
Nikomu se nechtělo domů, když nastal den odjezdu,  
ale všechno má svůj konec. Moc děkujeme ÚMO 1 Plzeň 
za dotaci na dopravu a celému kolektivu pracovníků 
areálu Hnačov za vzornou péči.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchovy, DOZP Nováček



Setkání s hasiči
Dne 15. září měli uživatelé DS Kopre- 
tina a DZR Petrklíč možnost setkat se  
s plzeňskými hasiči, tedy respektive s ha- 
sičkami. 
V dopoledních hodinách navštívila náš 
domov paní Mgr. Basáková se svou ko- 
legyní, aby nám připomněly možná někdy 
již pozapomenutá důležitá telefonní čísla, 
jakým způsobem se dovoláme pomoci při 
požáru nebo nějakém nebezpečí a jak se 
při těchto situacích chránit. Také již víme, 
proč je tak důležitá zkouška poplašné  
sirény každou první středu v měsíci nebo 
kdy nejčastěji dochází ke vzniku požáru. 
Součástí setkání bylo také promítnutí  
krátkého instruktážního videa. 
Děkujeme moc za zajímavou návštěvu  
a přínosné informace nejen pro seniory.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut  
DS Kopretina a DZR Petrklíč

GRIlOVáNÍ  
V dZR „SNěžeNka“
V měsíci září se jako každoročně konalo tradiční grilování 
na zahradě našeho Domova. Začátek akce byl naplánován  
na brzké odpoledne, aby si uživatelé grilování dostatečně  
užili.
Počasí nám přálo, a tak se grilování mohlo uskutečnit.  
Pro uživatele byly připraveny buřtíky s hořčicí a chlebem,  
k pití se podávala ovocná šťáva. Všem uživatelům velmi 
chutnalo, někdo si dokonce přidal. Všichni uživatelé byli  
velmi spokojeni.

Mgr. Lenka Špinková a Mgr. Zuzana Kozická 
sociální pracovnice DZR Sněženka



POSeZeNÍ  
Na TeRaSe
„Konečně léto“, pomysleli jsme si. Teploty 
právě stoupaly na hranici třiceti stupňů 
a to byl ten pravý čas pořádně se osvěžit 
pravou točenou zmrzlinou. Bylo zrovna  
24. srpna odpoledne. Naši uživatelé měli 
opravdu velký zájem, ale bohužel kvůli 
nedostatku personálu jsme nemohli 
navštívit blízkou cukrárnu. A tak jsme 
se rozhodli donést zmrzlinu do domova.  
Naši uživatelé byli moc spokojeni, točená 
zmrzlina prostě k létu patří. Bylo oprav-
du velké horko a tak to bylo náročnější,  
ale zvládli jsme to. Pro kvalitní donášku 
zmrzlin jsme použili kelímky, chladící  
tašky a rychlé nohy. Někteří z uživatelů se 
také rozhodli společně posedět ve stínu  
na terase domova. Škoda jen, že léto vždy 
tak rychle uteče.

Eva Skalová, ergoterapeut  
DS Kopretina a DZR Petrklíč



lormolympiáda
Bylo ještě teplé zářijové brzké ráno a pan Schneider se vydal  
z DS Kopretina směrem na vlakové nádraží a dále do Vyškova  
u Brna. Cíl byl naprosto jasný, zúčastnit se Lormolympiády  
a pokusit se o obhajobu zlata v šachách a možná i o zisk jiných 
medailí. 
Vstávání ve čtyři hodiny ráno nebylo nejpříjemnější, ale vy- 
hlídka na pěkný víkend plný zážitků byla lákavá. 
Lormolympiáda je určena pro lidi hluchoslepé. Letošní již třetí 
ročník obsahoval osm disciplín - běh na 50 metrů s trasérem, hod 
diskem, granátem a oštěpem, vrh koulí, skok do dálky z místa,  
vytrvalostní běh s trasérem a šachy. Pan Schneider se všech  
disciplín zúčastnil a z té poslední si přivezl i medaili – jak  
jinak než zlatou. Tímto vítězstvím obhájil titul a za tři ročníky  
Lormolympiády si drží punc neporazitelnosti.
Pokud i vy máte rádi šachy a nemáte s kým hrát, rádi vás v na- 
šem domově přivítáme a pan Schneider si s vámi ještě raději  
zahraje. Našemu obhájci zlata touto cestou všichni blahopřejeme 
a budeme se těšit za dva roky na další medaili.

Mgr. Tereza Němečková, sociální pracovnice  
DS Kopretina a DZR Čtyřlístek



Rozloučení s létem
V DS Kopretina a DZR Petrklíč jsme uspořádali dne 16. září 
2011 společné grilování a posezení s hudbou. Hudbu nám  
zajistil opět pan Míka, dobrý přítel jednoho z našich uživatelů, 
se svou heligonkou. 
Začátek akce byl naplánován na brzké odpoledne. Již od ran- 
ních hodin se konaly pilné přípravy. Zajištěno bylo kromě  
dobrot na gril také občerstvení v podobě dobrých nápojů. Klobásy, 
vuřty i párky jsme dovezli opět z vyhlášeného řeznictví Majer 
z Třemošné a vše jsme připravili na zahradním grilu. Takže si 
všichni milovníci masitých pokrmů pochutnali. 
Vůbec jsme netušili, jak může čas při příjemném povídání  
a pěkných písničkách utíkat. Bohužel se blížil čas večeře, a tak 
jsme se s p. Míkou museli pro tentokrát rozloučit. Uživatelé 
odcházeli zpět do svých pokojů s dobrou náladou a s pocitem 
příjemně stráveného času. Díky obětavé pomoci celého perso- 
nálu obou oddělení vše probíhalo v poklidu a za dobré nálady.  
Moc děkujeme.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut DS Kopretina a DZR Petrklíč
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Vážení, 
ani jsme se nenadáli a od vydání  
prvého obnoveného Zpravodaje  
MÚSS Plzeň uplynul právě rok. 

U příležitosti tohoto jubilea Vám  
redakce našeho Zpravodaje děkuje  
za Vámi zaslané příspěvky a těší se  

na další vzájemnou spolupráci.

Zároveň Vám redakce přeje  
do dalšího období  

mnoho pracovních úspěchů.

Za redakci Zpravodaje MÚSS Plzeň

Mgr. Jaroslava Šeflerová

koňská návštěva  
v dPS kopretina a dZR Petrklíč 
Dne 30. srpna přišla do DS Kopretina a DZR Petrklíč znovu  
zvláštní návštěva. Opět jsme splnili sen některým našim uživate- 
lům - setkat se s naší známou kobylkou „Doubravkou“. Majitelka  
opět svolila k návštěvě jedné z jejích kobylek a za doprovodu  
milé ošetřovatelky jsme si užili příjemné dopoledne při společném 
povídání o koních. 
Majitelka vlastní u známého rybníka „Šídlovák“ celkem čtyři 
převážně tažné koně. Koně jsou na pozornost lidí zvyklí, dokonce 
jsou organizovány i vyjížďky po okolí. 
Naši uživatelé se opět nemohli dočkat. Čekali jsme na vhodné počasí, 
abychom umožnili všem i pěkné posezení na sluníčku. Návštěva 
se moc povedla. Bohužel mělo toto setkání i smutný konec. Před  
týdnem jsme se totiž dozvěděli, že kobylka Doubravka nás navští- 
vila bohužel naposledy. Již se pase v koňském nebi. I přes to, že to  
byl jen „kůň“, všechny obyvatele našich domovů i personál  
to hluboce zasáhlo. Na tuto kobylku budeme i díky pořízeným  
fotografiím dlouho vzpomínat.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut DPS Kopretina a DZR Petrklíč


