
Masopust
Ve středu 15. února se konalo v DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč” 
Masopustní dopoledne. Program začal úderem desáté hodiny, 
kdy se uživatelé plni očekávání usadili do prostoru haly v DS 
„Kopretina”. Všichni jsme s nadšením přivítali děti z 90. MŠ, 
paní učitelky a samozřejmě také paní ředitelku. 
Děti měly opravdu nádherné kostýmy. Nejvíce samozřejmě 
převažovali různé princezny, Šípkové Růženky, Karkulky, piráti,  
ale i modernější Spidermani nebo Batmani. Byla to skutečná 
pastva pro oči. Celkem nás postupně navštívilo okolo 70 dětí 
z několika tříd různého předškolního věku. Děti postupně 
představily své masky, řekly básničku anebo třeba společně  
zazpívali. Bylo moc zajímavé pozorovat děti, které se nakrucují  
a chlubí svým nejlepším kostýmem. Jak jsme se dozvěděli,  
při výrobě kostýmů se uplatnily šikovné ruce maminek, ale také  
bohaté zkušenosti babiček. 
Děti se s námi rozloučily, ale pro všechny uživatele bylo ještě 
připraveno masopustní občerstvení - tzv. koblihové vrtáky.  
Bylo to moc příjemné dopoledne.

Bc. Eva Skalová, ergoterapeut  
DS „Kopretina” a DZR „Petrklíč”

Zpravodaj
Číslo 2/2012
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Masopust
V úterý 21.2.2012 jsme v Domově se zvláštním režimem „Sněžen- 
ka” měli oslavy Masopustu. Ani právě prováděná rekonstrukce  
chodeb v Domově neodradila uživatele, aby si oblékli masky, které 
vyráběli v rámci aktivizačních činností za pomoci ergoterapeutky  
Lucky. Mohli jsme vidět indiánku, sněhuláka, vodníka, vílu  
či kouzelníka. Masek bylo požehnaně a tak vyrazily na masopustní 
rej po Domově, pozdravit ostatní uživatele a nabídnout masopustní 
koblížek. Masopustní veselí se opravdu vydařilo a proto příští rok 
Masopust v našem Domově opět uspořádáme.

Květa Kroužková, fyzioterapeut DZR „Sněženka”



Zimní radovánky  
na sněhu v „Nováčku”
Konečně jsme se dočkali sněhu po veli- 
kých mrazech, kdy jsme ani nemohli 
ven! Využili jsme svahy v areálu našeho 
Domova a hurá na sáně. Je pravda,  
že jsme ještě malí a proto nám zprvu  
bylo do pláče. Kopec byl velikánský  
a rychlost obrovská. Ale náruč tety 
zajišťovala bezpečí a jízdu jsme si 
jaksepatří užili. A pokud bude sníh  
o jarních prázdninách, už z nás budou 
zkušení sáňkaři, kteří se jen tak něja- 
kého kopce nezaleknou.

Uživatelé oddělení zdravotní péče 
DOZP „Nováček”

Zveme všechny zájemce na prohlídku celého stacionáře. 
Spojení městskou dopravou - konečná stanice trolejbusu č. 16 v Doubravce. 
Kdo bude mít chuť, může si zkusit práci v našich ergoterapeutických dílnách.

Denní stacionář „JITŘENKA”
MÚSS Plzeň

Zábělská 43, Plzeň - Doubravka

DEN OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ

se koná 20. března 2012
od 9.00 do 15.00 hodin



Informace o možnosti 
přihlášení na tyto zájezdy, 
časy odjezdu a příjezdu  
naleznete v dubnovém  
Zpravodaji MÚss.
Bližší informace o pořádaných akcích získáte  
u členek výboru ZO OSZSP ČR MÚSS města 
Plzně:
helena kurcová - vedoucí útvaru Sedmikráska, 
odd. DS2, Kotíkovská 15, tel.: 602 739 371
pavla kurcová - zdravotní sestra, DZR Petrklíč, 
Západní 7, tel.: 733 762 777
Jana bílková - pracovnice sociálních služeb,  
DS Kopretina, Západní 7, tel.: 731 515 490

základní organizace odborového svazu zdra- 
votnictví a sociální péče České republiky  
městský ústav sociálních služeb města plzně, 
příspěvková organizace, klatovská 90, plzeň  
spolu s vedením múss města plzně, zastoupený 
ředitelem ing. chuchlerem
připravují pro zaměstnance múss města plzně 
zájezd do Divadla kalich v praze v neděli  
dne 13. května 2012 od 14.30 hodin na muzikál

Johanka z arku
běda národu,  
který potřebuje své hrdiny!
Účinkují: Bára Basiková, Lucia Šoralová, Kamil 
Střihavka, Jan Apolenář, Vilém Čok, Vladimír 
Marek, Petr Dopita, Ondřej Ruml, Richard Tesařík .
Autoři: Jiří Hubač, Gabriela Osvaldová, Ondřej  
Soukup. 
Režie: Jozef Bednárik.

základní organizace odborového svazu zdra- 
votnictví a sociální péče České republiky  
městský ústav sociálních služeb města plzně, 
příspěvková organizace, klatovská 90, plzeň  
spolu s vedením múss města plzně, zastoupený 
ředitelem ing. chuchlerem
připravují pro zaměstnance múss města plzně 
zájezd do Divadla kalich v praze v sobotu  
dne 2. června 2012 od 14.30 hodin na muzikál

robin hooD 
přichází legenda legend
Účinkují: Václav Noid Bárta, Ján Jackuliak, Jan  
Kříž, Lucia Šoralová, Nela Pocisková, Martina  
Bártová, Kamil Střihavka, Martin Pošta, Zdeněk 
Podhůrský, Leona Machálková, Radka Pavlovčino- 
vá, Petr Dopita, Petr Opava, Jiří Zonyga, Antonín 
Moravec, Alžběta Stanková, Michaela Doubravová, 
Marie Blahynková, Jan Karásek, Bedřich Levý, Hen-
rich Šiška, Michal Pleskot, Viktor Poláček, Petr No-
votný, Lukáš Kantor, Filip Gröger, Eric Fiala, Jiří 
Maršal, Kristián Pokorný, Richard Tesařík, Ivan  
Vodochodský, Petr Pečený, Petr Šudoma, Oldřich 
Smysl, Petr Kolář, Vojtěch Vlasák, Daniela  
Lebedová, Anna Dvořáková, Zuzana Herény-
iová, Zuzana Pokorná, Linda Huňáčková, Linda 
Hloušková.
Autoři: Ondřej Soukup, Gabriela Osvaldová.
Režie: Ján Ďurovčík.

pojeďte s NáMI do dIvadla kalIch



ZÁKLADNÍ ORGANIZACE  
ODBOROVÉHO SVAZU ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY 

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
MĚSTA PLZNĚ 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
KLATOVSKÁ 90, 301 00 PLZEň

SPOLU

S VEDENÍM MÚSS MĚSTA PLZNĚ  
ZASTOUPENÝ ŘEDITELEM 

ING. CHUCHLEREM

PŘIPRAVUjÍ 

3. společeNský 
večer  

pro ZaMěstNaNce  
a přátele MÚss 

Města plZNě
dNe 20. dubNa 2012  

od 18.00 hodIN  
v restauracI Na spIlce 
u praZdroje 7, plZeň

BLIŽšÍ INfORMACE ZÍSKÁTE  
U SVÝCH VEDOUCÍCH PRACOVNÍKů  

jEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ MÚSS PLZEň 
NEBO SE OBRACEjTE  

NA PŘEDSEDKYNI ZO OS MÚSS  
PANÍ HELENU KURCOVOU

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE  
ODBOROVÉHO SVAZU ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY 

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
MĚSTA PLZNĚ 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
KLATOVSKÁ 90, 301 00 PLZEň

SPOLU

S VEDENÍM MÚSS MĚSTA PLZNĚ 
 ZASTOUPENÝ ŘEDITELEM 

ING. CHUCHLEREM

PŘIPRAVUjÍ 

turNaj  
v bowlINgu
pro ZaMěstNaNce 
MÚss Města plZNě

dNe 24. květNa 2012  
od 15.00 hodIN

kde?

profI bowlINg třeMošNá 
školNí 855, třeMošNá

BLIŽšÍ INfORMACE DOSTANETE  
NA SVÝCH PRACOVIšTÍCH  

DO 31.3.2012

NA VAšI ÚČAST SE TĚšÍ  
ČLENKY VÝBORU ZO OSZSP ČR  

MÚSS MĚSTA PLZNĚ 
SPOLU S VEDENÍM MÚSS
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odpoledne s otou hellerem
Ve středu 14. února k nám po roce opět zavítala známá  
kapela Oty Hellera. Koncert se uskutečnil v jídelně  
Domova „Sedmikráska” v odpoledních hodinách. Zazněly 
zde písně z nejznámějších i ty méně známé. Téměř 
osmdesátičlenné obecenstvo si mnohé písně zazpívalo  
společně se zpěvákem kapely, panem Malinou a pan ka- 
pelník Heller prokládal vystoupení vtipným vyprávěním. 
Devadesátiminutový koncert se nesl naším zařízením 
a uživatelé se po celou dobu těšili nejen z písní, ale  
i sledováním rozmanitých hudebních nástrojů kapely. 
Závěr ozdobil dlouhý potlesk a spokojené úsměvy.

Kolektiv ergoterapie, DS „Sedmikráska” a DZR „Čtyřlístek” 


