
Handicap sHooting cup 2012
Střelecké soutěže pořádané Odborem sociálních služeb Magistrátu města 
Plzně ve spolupráci se Sportovně střeleckým klubem Dukla Plzeň se zúčast- 
nili i uživatelé DOZP Nováček Martin Lukeš a Filip Šimon. Využili šanci  
si vyzkoušet v kryté hale střelbu ze vzduchové pistole i vzduchové pušky. 
Martin nastřílel krásných 88 bodů ze sta možných, ale na medailovou pozici 
to nestačilo. Filip se za svých 67 bodů také stydět nemusí.
Venku je čekala střelba z luku a kuše. Tyto disciplíny byly o poznání obtíž- 
nější. Zvlášť pro malého Filipa, který ještě nepřerostl výšku luku. To jej  
ovšem neodradilo a statečně s lukem zápasil. Však také po dobrém obědě 
dostal Čestný diplom pro nejmladšího soutěžícího.
Ráda bych poděkovala za naše uživatele paní Jarmile Srbkové, Mgr. Aleně 
Hynkové, Mgr. Karolíně Vodičkové a sportovcům Dukly za realizaci této  
akce a její perfektní organizaci. Díky a na shledanou na Handicap shooting 
cup 2013! Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova, DOZP „Nováček“

Zavírání 
zahrady 
25.9.2012
Byl to krásný podzimní den, 
lepší počasí jsme si nemohly přát 
(zvláště když jsme byly nucené  
již dvakrát tuto akci přeložit).  
Vybavené výbornou náladou 
jsme se po obědě přemístily na 
zahradu, abychom vše připravily 
ke spokojenosti uživatelů. 
Přemístit lavičky, nažhavit gril, 
přinést dřevo, s tím nám velmi 
vydatně a ochotně pomohl pan 
zahradník.  
Oficiální začátek Zavírání za- 
hrady DS „Sedmikráska“ a DZR 
„Čtyřlístek“ byl plánován na 14. 
hodinu. Kdo mohl přijít nebo 
byl přivezen, byl velmi příjemně 
obohacen tímto posledním pose- 
zením pod širým nebem. K tomu 
si každý uživatel mohl dopřát  
do voňava vypečený vuřtík s chle- 
bem. Když mezi nás posléze  
přišli ještě naši malí kamarádi  
z MŠ, shodly jsme se na tom,  
že to byla povedená akce.
Poděkování patří také zdravot- 
nickému personálu a dobrovol- 
nicím z DC ADRA Plzeň, které 
pomohly především s přivezením 
imobilních uživatelů.

Ergoterapeutky  
DS „Sedmikráska“  
a DZR „Čtyřlístek“

Zpravodaj
Číslo 10/2012
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návštěva solné jeskyně
Dne 16. 10. jsme se vydali s našimi uživateli do bezbariérové solné jeskyně 
ve FN Bory. Za zajištění dopravy děkujeme panu Bufkovi, který nás ochot- 
ně přivezl na Bory. Návštěvy solné jeskyně se zúčastnilo celkem 15 uživatelů. 
Cestu přes město a napínavé očekávání, které vládlo, jsme si zkrátili povídá- 
ním o tom, co se v centru města změnilo.
Po příjezdu do jeskyně se konečně všichni dočkali. Příjemná obsluha nám 
ochotně vysvětlila, k čemu je nám solná jeskyně přínosem. A nestačili jsme 
se ani divit, kolik tun soli z moře Mrtvého, Baltského, Černého a z Himalájských  
hor je v jeskyni. Poté už následovala relaxace s poslechem příjemné meditační 
hudby a světelnými efekty na stěnách jeskyně. Relaxačně-léčivý výlet se velmi 
líbil a všichni se shodli, že by nejraději navštěvovali jeskyni každý týden.

Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Beseda s Městskou policií plzeň
V pátek 19. října 2012 se v prostorách jídelny DS „Sedmikráska“ uskuteč- 
nila beseda s tiskovou mluvčí Městské policie Plzeň Andreou Vlčkovou, 
kterou doprovodila paní Špačková z Bílého kruhu bezpečí. Byla uve- 
dena instruktážním videem. Během besedy na téma Bezpečnost občanů 
se naši uživatelé seznámili s posláním a činností Městské policie Plzeň 
a také získali základní informace a rady, které mohou velmi významně 
přispět k jejich bezpečí a ochraně života. Uživatelé byli informováni  
o konkrétních případech podvodů a krádeží, které jsou nejčastěji páchány 
právě na těch nejslabších a nejzranitelnějších mezi námi. Beseda to byla 
velmi zajímavá a přilákala do jídelny mnoho našich uživatelů. 

Ergoterapeutky DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



výstava
8.-14. října 2012 probíhal v Plzni Týden sociálních služeb ČR,  
který každoročně vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb  
a MPSV.
Naše DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ se, z laskavého pobídnutí 
ředitele MÚSS Ing. Vladimíra Chuchlera, také zapojily. Nejenže byly 
„dveře k nám otevřené“ celý den, ale také byla uspořádána výstava 
výrobků našich uživatelů na jídelně DS „Sedmikráska“. Polštáře 
různých velikostí a rozdílnou technikou zdobené, látková zvířátka, 
mandaly, výrobky z keramiky... Byl to prostě takový malý festival  
barev a výtvarných technik, které se krok po kroku daly sledovat  
na přidaných fotografiích.
Všichni, kdo shlédli výstavu, byli příjemně překvapeni šikovností  
uživatelů. Ergoterapeutky DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



INFORMACE  
PRO ČLENY ZO OSZSP ČR  

MÚSS PLZEŇ
Členky výboru Základní organizace  

Odborového svazu zdravotnictví  
a sociální péče České republiky,  

Městského ústavu sociálních služeb  
města Plzně

si dovolují pozvat členy  
ZO OSZSP ČR na 

ČLENSkOu  
kONFERENCI 

konanou  
dne 6. prosince 2012  

od 14 hodin  
ve školící místnosti  

Domova pro seniory na Lochotíně 
Kotíkovská 15, Plzeň

Na závěr konference bude předávání 
poukázek a kolekcí 

Těšíme se na vaši účast!

společné grilování  
s HarMonikou
Poslední zářijový týden jsme využili pro grilování na terase 
DZR „Petrklíč“. Den se opravdu povedl a sluníčko krásně 
svítilo. Naši uživatelé si s radostí dopřáli grilované klobásy 
či párky a v neposlední řadě jedny z posledních slunečních 
paprsků v tomto roce. Celkovou atmosféru také doplňovala 
živá hudba. Zahrát na harmoniku a zazpívat nám přišla 
slečna Alena Loulová. 
Pozvání na společné grilování také přijali uživatelé DZR 
„Sněženka“. Ve spolupráci s panem Bufkou se služebním 
automobilem vydali přes slunečnou Plzeň do DS a DZR 
na Západní. Personál i uživatelé milou návštěvu příjemně 
přivítali. Vůně klobás a živá hudba, která byla pro ně velkým 
překvapením, jim zlepšila náladu. S chutí jsme si zazpíva-
li známé písně, někdo navštívil své známé a spolubydlící  
z dřívějška. Po prohlídce krásné zahrady se všichni pomalu 
loučili a děkovali za pozvání. Byl to příjemně strávený den.

Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeutka  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

a Bc. Lucie Březáková, ergoterapeutka  
DZR „Sněženka“



lovy beze zbraní 
Na přelomu srpna a září nám 
podzim pro letošek poprvé nastavil 
svou chladnější tvář. A právě touto 
dobou jsme s panem Edvardem 
Weingartlem, uživatelem DS „Sed- 
mikráska“, Kotíkovská 15, Plzeň, 
vyrazili celkem třikrát k břehům 
Radbúzy, pokusit se ulovit některé- 
ho ze šupinatých obyvatel našich 
vod. Při každé z našich vycházek 
nám jak řeka, tak počasí nachys- 
taly odlišné podmínky. Díky tomu 
jsme si vyzkoušeli lov na plavanou, 
položenou, přívlač i lov s feedero- 
vými a pickerovými pruty. Ačkoli 
ryby nebyly vždy k braní ochotné, 
povedlo se nám ulovit pestrou pale- 
tu rybích druhů. Zblízka jsme si 
prohlédli a do vody zpět doprovo- 
dili: kapra, cejna, cejnka, karase, 
podoustev, jelce tlouště, okouna  
a candáta. Protože se zima každým 
dnem stále citelněji blíží, rozhodli  
jsme se dát vodě pro letošek od- 
počinout a počkat, až se v novém 
roce na jaře oteplí a kapři vytáh- 
nou do mělčin... Lukáš Vlach 

pracovník v sociálních službách 
odd. DZR II, DZR „Čtyřlístek“

peg v dZr „sněženka“ 
PEG = perkutánní endoskopická gastrotomie je úzká sonda, která má jeden 
otvor v žaludku a druhý otvor je vyvedený vně uživatele. Jedná se o výživo- 
vou sondu, která se zavádí lidem, jež dlouhodobě a někdy i po celý život 
nemohou přijímat potravu ústy nebo lidem s poruchami příjmu potravy. PEG 
slouží k výživě organismu (tedy aby byl zajištěn úplný denní příjem stravy i 
tekutin). 
Dne 13.9.2012 se naše uživatelka vrátila z hospitalizace se zavedenou  
sondou PEG s tím, že už nikdy nebude moci přijímat stravu ani tekutiny 
přirozenou cestou a tento příjem nahrazuje umělá výživa. 

co se změnilo s příchodem uživatelky s peG:
❚	 Uživatelka neodebírá stravu; úhrada za stravu jí byla vrácena v prvním  
 měsíci formou vratky.
❚	 Uživatelka je zaregistrována v nutriční ambulanci FN Plzeň Lochotín,  
 kde lékař předepisuje přes recept uživatelce umělou výživu na 2-3 mě- 
 síce, tuto výživu dováží firma z lékárny FN Lochotín přímo na zařízení.
❚	 Výživa a tekutiny jsou uživatelce podávány 8x denně (z toho výživa 6x  
 a tekutiny 8x) Janettovou stříkačkou nebo 50 ml obyčejnou stříkačkou.
❚	 Vznikly zvýšené nároky na hygienu dutiny ústní a rtů. V DZR „Sněženka“  
 jsme tyto činnosti spojili s dobou podávání výživy uživatelce.
❚	 Je nutné dbát na odlišné polohování uživatelky od ostatních imobilních  
 uživatelů (1 hodinu po podání výživy uživatelka leží na zádech  
 s hrudníkem ve zvýšené poloze – prevence aspirace).
❚	 Nové příznaky, cíle a činnosti (kódy) v plánu péče uživatelky (IS Cygnus).
❚	 Nové činnosti a znalosti pro zdravotně-ošetřovatelský personál DZR  
 „Sněženka“. 

prakticky:
Podávání výživy tímto způsobem se nemusí vykazovat jako zdravotnický 
výkon. Lidé si PEG obsluhují sami. V DZR „Sněženka“ se činnosti spojené 
s umělou výživou naučili všichni zaměstnanci zdravotně-ošetřovatelského 
útvaru, ale vlastní výkony provádějí PSS. Jedno podání výživy, spojené  
s podáním léků (připravuje SZP) a péče o dutinu ústní a rty trvá přibližně  
5-9 min. Vlastní podání umělé výživy a s tím spojené činnosti denně jedné 
PSS zaberou přibližně 25-35 min. na denní směně a 10-14 min. na noční 
směně. SZP přebírá péči o okolí vstupu sondy v momentě, kdy dochází  
k viditelným změnám kůže (zatím jsme měli pouze krátkodobé začervenání).
Existuje ještě další forma umělé výživy přes NGS (sonda zaváděná přes nos 
do žaludku) a PEJ (perkutánní endoskopická jejunostomie), což je prakticky 
to samé jako PEG, jen sonda neústí v žaludku, ale v tenkém střevě. I tyto 
činnosti spadají do domácího prostředí a tudíž i do oblasti sociálních služeb.

Finanční zatížení:
DZR „Sněženka“ – náklady 0 Kč.
Uživatelka – Nehradí stravné, tudíž měsíční částka při plné výši úhrady  
je snížena cca o 4712-4960 Kč. Hradí náklady související s umělou výživou a 
souvisejícími pomůckami v cca výši 1000 Kč. 
Umělá výživa patří již k běžnému životu lidí v domácím prostředí, proto 
jsme v rámci zkvalitňování námi poskytované sociální služby zařadili i tento 
způsob poskytování péče. 

Bc. Lenka Pikrtová, vedoucí útvaru DZR „Sněženka“



pohádkový statek
Máte rádi pohádky a rádi byste se do některé 
dostali? Navštivte Pohádkový statek u Břas 
jako Filip a Diana z DOZP „Nováček“. Spolu  
s kamarády z jiných zařízení a sdružení si užili 
úžasné pohádkové dopoledne. Venku je čekalo 
veselé i poučné divadelní představení, uvnitř 
Pohádkové stodoly se trochu báli strašidel, vlka 
čekajícího na Červenou Karkulku, Ježibaby 
sedící za stolem i jiných příšer. Zato venku 
se vyřádili při chytání papírových rybek,  
na skákacích zvířátkách, zdolávali výšku 
žebříku, stavěli z kostek, házeli kruhy na cíl.
A kdo tohle všechno pro ně připravil?  
Odbor sociálních služeb Magistrátu města 
Plzně - děkujeme!

Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova  
DOZP „Nováček“

společné cHvíle
Letní dny se nám vzdálily a my se již nemůžeme vyhřívat na sluníčku se zmrzlinou. Opětovně jsme se tudíž 
vrátili k naší oblíbené činnosti a to k pečení sladkostí. Při něm si všichni rádi vzpomeneme na naše pečení 
doma a na naše oblíbené dobrůtky. Tentokráte jsme vyrobili plněné šátečky a odpoledne jsme se sešli u voňavé 
kávy na společné ochutnávce. Naše výtvory velmi rychle mizely, všem chutnaly a již vymýšlíme, do čeho se 
pustíme příště. Bc. Lucie Březáková, ergoterapeutka DZR „Sněženka“



podzimní návštěva  
u dětí v 90. Mš
Naši uživatelé s velkou radostí přijali pozvání od našich „malých sousedů“ 
k podzimní návštěvě. Krásně připravené vystoupení složené z říkanek, 
písniček a tance všichni shlédli s nadšením a úsměvem na rtech. Šikovné 
dětské ručičky nám ještě na památku vyrobily kukuřičná „strašidýlka“.  
A jak to při takové návštěvě bývá, nechyběl ani zákusek v podobě  
teplého štrúdlu, který děti s pomocí paní učitelky upekly. Všem se milá 
návštěva ve třídě MŠ moc líbila. Na závěr děkujeme za pozvání a těšíme  
se na příští návštěvu, která bude naopak u nás v Domově. 

Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



podZiMní rošŤárny
Tuto akci jsme s PSS Simonou Mahdalovou  
Zahoutovou vzaly společně do svých rukou. Na veš- 
keré přípravy této akce jsme měly zhruba 14 dní.  
Byly to také poslední společné pracovní dny se 
Simčou v Domově pro seniory „Sedmikráska“ a tak  
jsme se rozhodly, že tuto akci spojíme s jejím 
rozloučením s uživateli. O našem plánování nikdo 
nic nevěděl a všechno jsme držely pod pokličkou. 
Snažily jsme se vymyslet co nejlepší program pro 
naše uživatele DS2, tak aby na to rádi vzpomínali  
a aby se jim to vrylo do paměti.
Již několik dní dopředu jsme s uživateli připravo- 
valy ve svém volném čase výzdobu a pracovaly  
jsme hromadně na programu. Na výzdobě spolu- 
pracovali téměř všichni uživatelé. Dále jsme cvičily 
na kytaru a na harmoniku s p. Chrpou a p. Wein- 
gartl se podílel na přípravě dřeva na oheň. Všem 
uživatelům bychom chtěly poděkovat za pomoc,  
u které jsme se všichni pobavili.
Ve středu 26. září nastává den našich rošťáren, 
všichni uživatelé jsou plni očekávání, protože se na  
tuto akci velice těšili. Po svačině se pomalu všichni  
hromadili na zahradě, kde na ně čekalo pěkně 
vypečené selátko. Navštívili nás i uživatelé z jiných 
oddělení, které jsme s úsměvem a rády přivítaly. 
Každý dostal malé občerstvení. Následovalo však 
překvapení. Navštívila nás taneční lektorka, která 
nám předvedla orientální tance se šavlí a se zlatými 
křídly. Tohle vystoupení se uživatelům moc líbilo, 
radost v jejich obličejích a úsměvy na tvářích nás 
moc potěšily! Po překvapení jsme se vrhly na pečené 
sele, z kterého každý dostal také kus, poté jsme se 
přesunuly k táboráku, kde si ještě každý opekl klo- 
básu a společně jsme si zazpívaly. Jako ukončení této 
akce jsme se chtěly s mými ostatními kolegyněmi 
rozloučit a poděkovat Simče za její práci! Obdarova- 
ly jsme ji pořádnou kyticí a dalšími drobnými dárky, 
které naprosto nečekala a udělaly jí velikou radost! 
Veliké díky k této akci patří našemu personálu,  
který nám ve svém čase přišel pomoci a také 
uživatelům, kteří se usilovně podíleli na přípravách. 
Chtěly bychom všem ze srdce poděkovat!
Chtěla bych zde vyjádřit pár svých slov k této, 
bohužel již bývalé kolegyni. Simona pro mě byla 
naprosto výjimečný člověk. Jakmile byla v práci,  
celé oddělení kvetlo a vládla na něm pohoda  
a spokojenost. Všichni uživatelé ji měli rádi a těšili  
se na dny, kdy bude v práci, stejně tak jako já!  
Byla pro mě nejlepší a nejúžasnější kolegyní jakou 
jsem kdy mohla mít a její odchod mě velice zar- 
moutil. Přeji jí však mnoho pracovních úspěchů  
a spokojenosti na novém pracovišti a chtěla bych  
ji říci: „Děkuji Ti za každou radu a za všechno  
co jsi mě zde naučila a moc si Tě vážím.‘‘
Těším se na další akci!

Veronika Šlajsová, pracovnice sociální péče 
DS „Sedmikráska‘‘



na zmrzlině a medovníku
Při podzimním počasí se nám začalo stýskat po letních vycházkách  
a osvěžující zmrzlině. Ve čtvrtek 18. října jsme se rozhodli navštívit  
nedalekou restauraci, která by alespoň trochu naše chutě zahnala.  
Zamluvený salónek pro menší soukromí byl velice útulný a obsluha  
mohla začít sepisovat vše, co nám na očích viděla. Medovník, káva,  
zmrzlina nebo pivo, vše nám velice chutnalo. S plnými bříšky a vese- 
lou náladou jsme se vraceli do pohodlí Domova. 

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeutka DZR „Sněženka“



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

návštěva pivovaru
Na den 23. října se nejvíce těšila pánská klientela našeho Domova.  
Čekala nás návštěva plzeňského pivovaru. Brzy ráno jsme se nachystali  
na příjezd služebního automobilu. 
Pivovar Prazdroj nás přivítal rozlehlým nádvořím s příjemnou vůní sladu.  
V přijímací hale jsme byli seznámeni s historií pivovaru. Největším  
výtahem v ČR jsme vyjeli do panoramatického kina, kde nám byl  
promítnut dokument o vzniku pivovaru a výrobě piva. Prohlídka 
pokračovala do sladovny a varny. Největším zážitkem ale byla prohlídka  
pivovarských sklepů. Pro většinu uživatelů to byl nevšední zážitek. 
Závěrem jsme ochutnali výborné nefiltrované pivo, které si pochvalovaly 
i ženy. Tento výlet byl pro všechny příjemným zpestřením běžných dnů. 

Bc. Březáková Lucie, ergoterapeutka DZR „Sněženka“


