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Vážení spolupracovníci,
dovolte mi, abych Vám touto formou mohl poděkovat
za Vaši práci ve prospěch našich uživatelů vykonanou
v letošním roce a zároveň Vám přát krásné a klidné
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti do přicházejícího roku 2013.
Děkuji Vám mnohokrát za každodenní práci vykonanou
v tomto roce, díky které se dostalo pomoci několika
tisícům potřebným osobám závislým na pomoci jiné
fyzické osoby.
Jsem opravdu velmi potěšen vysokou úrovní Vámi,
našimi zaměstnanci, poskytovaných sociálních služeb.
Velmi si vážím skutečnosti, že díky Vám jsme schopni
poskytovat sociální služby našim uživatelům dle jejich
individuálních přání a požadavků, a to v každé denní
či noční hodině.
Velice si vážím odvedené práce každého z Vás, byť byla
v individuálních případech různě úspěšná. Plně si uvědomuji náročnost Vámi každodenně vykonávané práce
a to jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické.
Ve spolupráci s Vámi přímo nadřízenými zaměstnanci
jsem pro Vás připravil „malý vánoční dárek“ v podobě
Vaší osobě přiznaných ročních odměn za rok 2012.
Výše ročních odměn některé z Vás příjemně potěší,
některé naopak neuspokojí. Rozdíly ve výši vyplacených
odměn jednotlivým zaměstnancům jsou dány především
platným ustanovením zákoníku práce, který umožňuje
zaměstnavateli poskytnout zaměstnanci odměnu pouze
za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu, tedy nikoliv za běžný výkon pracovní
činnosti, jak je odměna někdy mylně ze strany
zaměstnanců chápána. V každém případě výše Vám
přiznaných a vyplacených odměn za kalendářní rok
2012 koresponduje s hospodařením celé organizace,
které jste nezbytnou součástí, a hlavně, je oceněním
Vašeho celoročního mimořádného nebo zvlášť významného přístupu k Vámi vykonávané práci.
Vážení spolupracovníci,
přeji Vám, i Vašim blízkým, klidné, radostné, veselé
a šťastné prožití vánočních svátků v kruhu Vám blízkých osob, bohatého Ježíška a mnoho úspěchů, osobní
pohody, štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2013.
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

Jablíčkobraní v „Nováčku“
Podzimní jablíčkobraní proběhlo
v „Nováčku“ 8. listopadu.
Celý tento den byl ve znamení
nejznámějšího podzimního plodu
– jablka. Dopoledne si uživatelé
upekli drobečkové koláče, které
se jim skutečně povedly. Celým Domovem voněla skořice a vanilka.
Všichni se těšili na odpoledne, kdy
celá akce vyvrcholila v tématicky
vyzdobené jídelně Domova. Uživatelé se s chutí zapojili do zábavných
her a soutěží. Molitanovými jablíčky

se snažili trefit do bedničky, skládali
puzzle s obrázky voňavých plodů
a pomocí magnetického červíka
sbírali jablka ze země. Všechny
potřebné pomůcky a výzdobu jídelny si uživatelé připravili v dílnách
Domova s ergoterapeutkou Lenkou
Fikrlovou. Připravila jim i hudbu
a písničky na následnou diskotéku,
kterou si všichni náležitě užili.
O přestávce si uživatelé pochutnali
na vlastnoručně upečených drobenkových koláčích – jen se po nich

zaprášilo. A potom už jídelnou zněla
hudba, smích a zpěv. Na závěr byli
účastníci akce a soutěžící odměněni
medailí. Nebyla ledajaká – křížalová.
Tím završili uživatelé „Nováčku“
podzimní období a nedočkavě se
těší na čas adventní, mikulášskou
nadílku a vánoční setkání v jídelně.
A samotné Vánoce? Ty rozhodně
nenechávají nikoho v klidu.
J. Kryčová, vedoucí výchovy
a L. Fikrlová, DOZP „Nováček“

Halloweenské
posezení
I v naší zemi se postupně stává svátek
Halloween známějším a oblíbenějším.
Začíná být oblíben především u mladší
generace, ale ani my v DZR „Sněženka“
nejsme pozadu.
U této příležitosti jsme si upekli
„krvavé pizzové koláčky“. Odpoledne
jsme si udělali v naší jídelně společné
posezení u svíček a hořící dýně, kdy
jsme si u kávy a oblíbených písniček
na koláčcích všichni pochutnali.
Bc. Březáková Lucie, ergoterapeut
DZR „Sněženka“

VELKÁ VÝSTAVA
POHÁDKOVÝCH KOSTÝMŮ
Koncem listopadu jsme navštívili s našimi uživateli
výstavu pohádkových kostýmů v OC Olympia, která
ještě více povzbudila naši již předvánoční náladu.
Tento výlet jsme si užili také díky okružní jízdě městskou
hromadnou dopravou trolejbusem č. 13 a to doslova
z konečné na konečnou.
Již z dálky nás vítala světelná adventní výzdoba podtržená ohromným vánočním stromem ve vstupní hale.
V jedné z uliček byly umístěny vitríny s kostýmy
z nejznámějších českých pohádek a tak jsme si mohli
prohlédnout krásné šaty „Popelky“, „Šíleně smutné princezny“, „Princezny se zlatou hvězdou na čele“, ale také
kostýmy mužských rolí jako jsou „Větrník“, „Měsíčník“,
„Slunečník“, „Král Kazisvět“ aj. Nejvíce nás oslovily
šaty „Popelky“ a „Večernice“. Je až s podivem, jak tak
drobné šaty mohla Libuška Šafránková obléci.
Vánoční atmosféra výstavy i obchodů nás natolik
uchvátila, že jsme ihned naplánovali další návštěvu OC
ještě v době adventní. Vendula Peštová, vedoucí útvaru
a Petra Chaloupková, vychovatelka
Denní stacionář „Jitřenka“

Předvánoční pečení cukroví
v „Kopretině“ a „Petrklíči“
Rok se s rokem sešel a pomalu se nám blíží svátky vánoční. Jsou
to jedny z nejkrásnějších svátků v roce, které nám s sebou přinášejí kouzelnou atmosféru. S našimi uživatelkami jsme se již začaly
na svátky klidu a míru pomalu připravovat. Na chodbách Domova
se týden co týden linou vůně vánočního cukroví.
Letošní pečení jsme zahájily medovými perníčky různých tvarů
od těch základních až po medvídky a stromečky. S jejich zdobením nám přijdou pomoci děti z nedaleké mateřské školy. Dále jsme
pekly pracny, které svojí skořicovo-hřebíčkovou vůní už opravdu věstí nadcházející svátky. Šikovné uživatelky našeho Domova
si vždy pečení náležitě užijí, jak je již vidět na fotografiích.
Už se těšíme na další společné pečení tentokrát lineckého
cukroví a vanilkových rohlíčků. Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Podzimní hrátky

Vánoční nakupování
v hypermarketu Globus
Na přání našich uživatelů, především uživatelek, jsme se
předposlední týden v listopadu vydali na vánoční nákupy
do nedalekého hypermarketu. Nakupování se zúčastnilo
10 uživatelek. Hypermarket Globus je překvapil, nejen
svou velikostí a velkým množstvím zboží, ale i svou
krásnou vánoční výzdobou. Po hodinovém nakupování
všechny nakoupily co potřebovaly, včetně vánočních
dárků. Společně jsme se vyhladovělé vracely zpátky
do Domova přesně na oběd.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Dne 9.11. jsme s radostí uvítali návštěvu z řad studentů, kteří pro nás přichystali hravé dopoledne.
Všichni jsme se společně sešli v jídelně Domova
a ta pravá soutěživost mohla začít. Největší úspěch
měla hra BINGO, která se všem velmi líbila. Všichni
v napětí očekávali, zda to jejich číslo bude výherní.
Po hodinovém napínavém klání byly odměněny
první tři výherkyně křížovkářským časopisem. Úkolem další soutěže bylo poznat známou osobnost, i tato
hra se všem velmi líbila a dařila. Všem za odměnu
studentky upekly chutný moučník.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZP „Petrklíč“

Díky Vám
Každý starý člověk nemá to štěstí, aby až do konce života zvládal všechny
práce kolem domácnosti. A tak jedno nakažené klíště během několika
dnů obrátilo můj život naruby. Byla jsem odkázána na pomoc druhých.
Ale nechci do nekonečna využívat ochoty sousedů a příbuzní byli daleko.
A tak jsem se obrátila o pomoc na pečovatelskou službu městského ústavu
Plzeň, kterou spravuje paní Kuralová. Vyjednala jsem si poskytování služeb
dle mojí potřeby a podepsala smlouvu. Nebylo to zrovna pro mne jednoduché, zvykat si na přítomnost cizí osoby v bytě. Byl to takový velký zásah
do soukromí, ale dnes po řadě let vidím, že jsem zvolila správně. Pečovatelka
se stala součástí mého života a mám někdy pocit, že je to taková náhrada
rodiny. Výhodou pro mne je, že mohu zůstávat ve svém prostředí, na které
jsem zvyklá, a přesto je o mne postaráno ve všem, co potřebuji. Nejprve
mi vadilo, když se pečovatelky střídaly a tak jsem požádala o jednu stálou.
I když všechny byly ochotné a hodné. Mojí žádosti bylo vyhověno, a tak
mi ke spokojenosti nic neschází. Obdivuji všechny pečovatelky, jak dokáží
každý den přijít s úsměvem a dobrou náladou, i když vím, že jejich práce není
procházka růžovou zahradou. My senioři býváme často náladoví a mrzutí,
aniž bychom si to uvědomili. A kromě toho si bereme energii z těch mladších.
Jsem vděčná za tuto pečovatelskou službu a vzdávám dík pečovatelkám
za jejich obětavost a pečlivost a omlouvám se za to, jestli nejsme vždy dobře
naladěni. Není to jistě úmyslné.
Danuše Pecková, uživatelka pečovatelské služby, Okrsek č. 3
Přepis z originálu dopisu paní Peckové pořídila paní Eliška Kuralová,
vedoucí útvaru PS, Okrsek č. 3 POS.

Poslední jiskra
Když léta přibývají
a stáří přikvačí,
ty pomalu se loučíš se vším,
co měl jsi nejradši.
Už není ruka něžná,
která tě hladila,
už nejsou ústa svůdná,
která tě líbala.
I když tělo nemoc souží,
srdce je živé - po lásce touží,
už nechce žár, ten který spaluje,
jen slyšet slova - že někdo miluje.
Báseň pro pracovnice pečovatelské
služby složila paní Danuše Pecková,
uživatelka pečovatelské služby,
Okrsek č. 3

Slavíci v „Sedmikrásce“
Byť tentokrát nejde o Slavíky z Madridu ani o nenápadné ptáčky, čtveřice Slavíků, která nás 19.11.2012
přijela navštívit, velmi jistě prokázala, že v hrdle pověstné slavičí „hrdélko“ má. Již po několikáté jsme
mohli vyslechnout a zazpívat si s dnes již bývalými studenty plzeňských vysokých škol. Někteří uživatelé
si Slavíky pamatovali, takže po počátečním váhání opadly poslední zábrany a se Slavíky jsme si zazpívali
všichni. Výběr repertoáru byl veden v duchu lidových písní, pár moderních, ale především Ježkovy písně
to dopoledne zněly jídelnou DS „Sedmikráska“. Po tak příjemném zážitku pevně doufáme, že kontakt
na Slavíky neodletěl s nimi, a že se znovu potkáme a jejich zpěvem potěšíme.
Radka Vondrášková, oddělení terapie DS „Sedmikráska“

Narozeninová oslava

V prvním listopadovém týdnu slavila jedna
z našich uživatelek krásných 85 let. Po domluvě
s ostatními uživatelkami jsme připravily bohaté pohoštění. Den před oslavou jsme upekly
a nazdobily dort. V den oslavy jsme připravily
několik táců různých druhů jednohubek.
V odpoledních hodinách pak mohla oslava začít. Oslavenkyně neskrývala své dojetí a radost.
Po předání dárků a pogratulování se všichni
pustili do jídla. Za malou chvíli už nic nezbylo. Oslava se velmi vydařila a v lednu nás čeká
další krásné výročí.
Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Turnaj v „ČLOVĚČE,
NEZLOB SE“
Pro zpestření v zamračeném počasí jsme se sešli v jídelně
našeho Domova, abychom se rozveselili společenskou
hrou. Uspořádali jsme turnaj v „Člověče, nezlob se“,
který některé uživatele pobavil, ale i pozlobil. Vše ale
probíhalo v „zápalu boje“. Nakonec jsme se všem drobným nedorozuměním zasmáli. Každý účastník si odnesl
malý vzpomínkový dáreček. Již nyní se všichni těšíme
na tradiční vánoční oslavy a další akce.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

PŘEDEM VŠEM PŘEJEME
PŘÍJEMNĚ PROŽITÉ
VÁNOČNÍ SVÁTKY
A POHODU V NOVÉM ROCE
DZR „Sněženka“
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