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Ukázka práce  
policejního psa
Také tento měsíc k nám zavítal městský policista a tentokrát jsme měli  
slíbenou ukázku výcviku policejních psů. Měli jsme plánováno, že ukázka  
proběhne venku na zahradě Domova, aby měli psi dostatek prostoru.  
Nejdříve nám počasí moc nepřálo, ale nakonec se umoudřilo, a my jsme  
se všichni mohli usadit na venkovní lavičky a již očekávat nový zážitek.  
Policista nám nejdříve ukázal budoucího policejního psa, v současné době 
ještě štěně, které se všemu teprve učí, ale každý povel již zvládl na jedničku. 
Větší respekt v očích uživatelů vyvolal zkušený policejní pes, který s ná- 
hubkem předvedl, jak umí být hodný a poslušný, ovšem na druhou stranu  
plněním povelů dokáže být policii velmi nápomocný. Uživatelé jsou zvyklí 
na canisterapeutické psy, které si hladí a mazlí se s nimi, a proto byli  
trochu překvapeni, že zažili něco jiného a viděli, jak pes dokáže plnit povely  
a také „pomáhat a chránit“.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

Vícenásobný 
šampion  
v šachách
O prodlouženém víkendu v září 
se konala ve Vyškově u Brna v po- 
řadí již čtvrtá Lormolympiáda, 
což je olympiáda pro lidi s kombi- 
novaným postižením zraku a slu- 
chu. Na výběr bylo mnoho disciplín, 
kterých se sportovci mohli zúčastnit 
- hod šípem, hod koulí, sedy-lehy, 
běh a také šachy. Podmínky u jed- 
notlivých soutěží byly hluchosle- 
pým přizpůsobeny tak, aby byla 
zajištěna jejich bezpečnost. K dis- 
pozici byli průvodci a traséři.
Lormolympiády se zúčastnil pan 
Jiří Schneider, který je uživatelem 
DS „Kopretina“ a který je současně 
také šampionem v šachách. Za 
celou dobu konání olympiády je 
v této disciplíně neporažen. Svůj 
um předvedl i tento rok a přivezl 
opět zlatou medaili, čímž se stává 
čtyřnásobným šampionem. Ještě 
jednou mu gratulujeme.

Mgr. Tereza Němečková  
sociální pracovnice  

DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



Nestále se zhoršující situace v oblasti 
objemu veřejných financí nutí veškeré 
ekonomické subjekty na nich závislých 
k hledání nových cest ve financová- 
ní jejich činnosti. Nejinak tomu je  
i v případě Městského ústavu sociál- 
ních služeb města Plzně, příspěvkové 
organizace, o čemž svědčí i skuteč- 
nost, že racionální hospodaření je 
dlouhodobě prioritou činnosti této 
příspěvkové organizace.
Pravidelné sledování vynaložených 
nákladů a získaných výnosů již  
v průběhu kalendářního roku, jejich 
plánování a vyhodnocování v rámci 
každého z 24 nákladových středisek  
je nezbytným předmětem jednání 
každé z měsíčních Porad vedení 
MÚSS Plzeň, stejně jako rozhodování 
o způsobu nakládání s finančními 
prostředky vzniklými zlepšeným hos- 
podařením organizace.
„Top management“ organizace repre- 
zentovaný zaměstnanci, kteří jsou 
členy Porady vedení MÚSS Plzeň, 
neustále hledá cesty ke zlepšení eko- 
nomické situace organizace, přičemž 
jeho rozhodování o dalším směřování 
ekonomického života organizace je 
mimo jiné limitováno i následujícími 
prvky:
❚ Nesnižovat, respektive minimálně  
 udržet stávající rozsah, úroveň  
 a kvalitu poskytování sociálních  
 služeb organizací.
❚ Nezvyšovat, respektive udržet na  
 rozpočtované úrovni příspěvek  
 na provoz poskytovaný zřizovate- 
 lem příspěvkové organizace, kte- 
 rým je Statutární město Plzeň 
❚ Nesnižovat, respektive zachovat  
 minimálně stávající úroveň odmě- 
 ňování zaměstnanců organizace při  
 současném udržení maximálního  
 limitovaného celkového počtu za- 
 městnanců organizace na hodnotě  
 určené Radou města Plzně, to je  
 na hodnotě 328 zaměstnanců.
V uplynulých letech se úspěšně dařilo 
řešit problémy v ekonomické oblasti  
organizace opatřeními v oblasti zvy- 
šování vlastních výnosů (zvyšování 
průměrného příspěvku na péči, zvy- 
šování podílu fakultativních služeb, 
zvyšování kapacit poskytovaných  
sociálních služeb, rozšiřování nabíze- 
ných služeb, zvyšování obložnosti 

pobytových zařízení, …) a snižování 
nákladů (opatření v oblasti spotřeby 
energií a vody, opatření v oblasti 
nákladů na vnitropodnikovou dopra- 
vu a služby, racionální obměna tech- 
nologických zařízení a dopravních 
prostředků, …), při zachování stávající 
organizační struktury.
Na počátku letošního roku byla v rámci 
celé organizace přijata racionalizační 
opatření, která byla obsažena v projek- 
tu „Racionalizace hospodaření MÚSS 
Plzeň“, respektive v „Rozhodnutí 
ředitele MÚSS Plzeň číslo RŘ 4/2013 
„Zefektivnění hospodaření MÚSS 
Plzeň“. Realizaci v obou dokumentech 
přijatých opatření byly přizpůsobeny 
podmínky cílových odměn pro veške- 
ré zaměstnance organizace, tzn. každý  
ze zaměstnanců MÚSS Plzeň se na  
jejich realizaci aktivně podílel. Výsled- 
kem tohoto úsilí každého jednoho 
ze zaměstnanců MÚSS Plzeň je ob- 
jektivní úspora nákladů za prvních  
8 měsíců letošního roku ve výši vyšší 
než 3,5 milionu korun proti výši 
čerpaných nákladů v roce minulém. 
Hezký výsledek skutečně každodenní 
práce všech zaměstnanců organizace.
Nicméně tento hezký výsledek skončí 
s koncem letošního roku. Pokud má 
organizace v úspěšném hospodaření 
a trendech nadále pokračovat, je třeba 
připravit, zhodnotit a realizovat nová 
opatření, projekty a řešení. Vzhledem 
k tomu, že oblast „vnitřních rezerv“ 
v organizaci je vlivem realizovaných 
opatření již prakticky vyčerpána, je 
třeba hledat další cesty racionalizace 
hospodaření v oblasti, tentokrát v ob- 
lasti organizačních změn.
Součástí výše specifikovaných doku- 
mentů je návrh organizačních změn 
v oblasti vnitropodnikových služeb,  
v oblasti stravovacích provozů, v oblas- 
ti prádelen, v oblasti dopravy a služeb.
Jednotlivé předložené projekty v těch- 
to oblastech jsou týmy vedoucích 
zaměstnanců MÚSS Plzeň v současné 
době dokončeny nebo dokončovány, 
ekonomicky vyhodnocovány a opti- 
malizovány, zpracovávány do reali- 
zační verze s tím, že pokud dojde  
ke schválení ze zpracovaných projektů 
navržených organizačních změn zři- 
zovatelem, byly by tyto realizovány  
od 1. ledna roku 2014. 

Podstatou managementem MÚSS 
Plzeň připravovaných a navrhovaných 
změn jsou v podstatě následující 
myšlenky:
❚ Centralizace činnosti prádelen  
 do útvaru „Centrální prádelna  
 Lochotín“.
❚ Centralizace části nebo všech  
 stravovacích provozů a způsobů  
 přípravy stravy do útvaru „Centrál- 
 ní stravovací provoz Lochotín“.
❚ Zajištění nových úkolů spojených  
 se svozem špinavého prádla, rozvo- 
 zem čistého prádla a stravy útva- 
 rem „Doprava a služby“.
❚ Redukce stávajících činností v ob- 
 lasti oprav a údržby náležících  
 útvaru „Doprava a služby“ a jejich  
 zajištění externím dodavatelem.
❚ Zjednodušení řídících struktur  
 v rámci vybraných útvarů, jichž se  
 přímo dotknou připravované změny.
Na základě ekonomického vyhodno- 
cení předložených projektů lze konsta- 
tovat, že realizace navržených projektů 
přinese v budoucím období činnosti 
organizace následující efekty:
❚ Snížení jednotkových nákladů na  
 vyprání 1 kg prádla.
❚ Snížení jednotkových provozních  
 a režijních nákladů na přípravu  
 1 kusu celodenní stravy.
❚ Zefektivnění činnosti vnitropodni- 
 kové dopravy.
❚ Zefektivnění procesů oprav a údržby.
❚ Zvýšení počtu zaměstnanců v pří- 
 mé obslužné péči na každém útvaru  
 vybraných pobytových zařízení  
 sociálních služeb o 2 zaměstnance.
Celkový roční finanční přínos uve- 
dených opatření je vyčíslen na více  
než 750 tisíc korun.
Připravované změny se logicky dot- 
knou zaměstnanců v současné době 
zařazených v útvarech, kterých se 
připravované změny týkají. Všem 
zaměstnancům, kterých se změny 
dotknou, bude ve smyslu platného  
zákoníku práce ze strany zaměst- 
navatele nabídnuta jiná práce a je na 
jejich zvážení zdali ji přijmou, či zda 
zvolí odchod z organizace.
V každém případě lze konstatovat,  
že připravované změny by hospoda- 
ření a každodennímu provozu MÚSS 

heaDline neWs !!!
připravované změny by nám měly v budoucnu prospět …



Plzeň měly do budoucna prospět. 
Předpokládané úspory v rámci nákla- 
dů útvarů prádelen a stravovacích 
provozů, stejně jako úspory v oblasti 
činnosti útvaru „Doprava a služby“ 
umožní posílit  stávající počet 
zaměstnanců v přímé obslužné péči, 
pečující o uživatele umístěné na po- 
bytových zařízeních sociálních služeb.  
Tímto způsobem se v rámci limito- 
vaného celkového počtu zaměstnan- 
ců organizace (328) podaří vyřešit 
dlouhodobě narůstající problém neu- 
stále zhoršujícího se zdravotního  
stavu uživatelů, charakterizovaného 
zvyšujícím se příspěvkem na péči,  
vyžadující neustále větší ošetřovatel- 
skou péči a současně počet neustále 
přetěžovaných zaměstnanců v přímé 
obslužné péči. Tímto opatřením dojde 
pochopitelně k podstatnému zlepšení 
kvality poskytovaných služeb na poby- 
tových zařízeních sociálních služeb. 
Na základě výše uvedeného jsou 
před MÚSS Plzeň v současné době  
v podstatě pouze dvě možnosti:
❚ Zachovat současný stav a nadále  
 přetěžovat zaměstnance v přímé  
 obslužné péči s tím, že v krátkém  
 časovém období bude nutno počet  
 těchto zaměstnanců zvýšit a to nad  
 rámec Radou města Plzně stano- 
 veného počtu zaměstnanců orga- 

 nizace (328), které s sebou logicky  
 ponese pokles průměrného platu  
 stávajících zaměstnanců MÚSS  
 Plzeň, nestabilitu pracovních sil  
 a s tím spojené doprovodné efekty  
 (snížení kvality poskytovaných  
 sociálních služeb, zvýšená nákla- 
 dovost, …).
❚ Provést navrhované změny a vy- 
 tvořit si tak v rámci schváleného  
 počtu zaměstnanců (328) a schvá- 
 leného ročního rozpočtu MÚSS  
 Plzeň prostor pro zlepšení kvality  
 péče o uživatele a současně prostor  
 pro minimálně zachování současné  
 platové úrovně zaměstnanců, stejně  
 jako prostor pro snížení celkové  
 nákladovosti poskytovaných sociál- 
 ních služeb a s tím úzce související  
 nezvyšování finančních požadavků  
 organizace na poskytnutí provoz- 
 ního příspěvku vůči zřizovateli.
Porovnáním obou možností se z hle- 
diska perspektivy organizace i zřizo- 
vatele jeví jako jednoznačně výhod- 
nější druhá varianta a za současné  
situace není jiného řešení, než ji 
urychleně realizovat.
V každém případě stojí před celou 
organizací těžké „změnové“ období, 
během kterého je potřeba veškeré 
změny připravit, realizovat a „ustát“. 

Před organizací stojí období, které se 
dotkne činnosti každého jednotlivého 
zaměstnance. V případě schválení na- 
vržených změn zřizovatelem se změní 
podmínky činnosti a fungování orga- 
nizace, které v rámci organizace fun- 
govaly minimálně po dobu posledních 
15ti let a v mnohých případech i déle.
Je pochopitelné, že organizace bude  
po dobu prováděné změny zranitel- 
nější, méně stabilní a management  
organizace si toto velmi dobře uvědo- 
muje. Je jasné, že po dobu realizace 
změny budou na veškeré zaměstnance 
kladeny zvýšené nároky. O to více 
je třeba k prováděným změnám i ke 
každodenní práci přistupovat vstřícně  
a zodpovědně, a to jak ze strany ma- 
nagementu organizace, tak ze strany 
všech ostatních zaměstnanců orga- 
nizace. 
Nebude to lehké období, ale MÚSS 
Plzeň je stabilní organizací se zod- 
povědnými zaměstnanci a díky tomu 
připravované změny, které jsou nut- 
nou podmínkou pro její další fungo- 
vání a rozvoj, úspěšně zvládne!!!

Ing. Vladimír Chuchler 
ředitel MÚSS Plzeň

hanDicap shooTinG 
cUp 2013
Ve středu 11. září se na armádní střelnici v Lobzích 
konal již třetí ročník HANDICAP SHOOTING CUPu. 
Soutěž pořádal Odbor sociálních služeb Magistrátu 
města Plzně ve spolupráci se střeleckým klubem Dukla 
Plzeň. K asi šedesátce dalších zdravotně postižených  
se připojili i Martin Lukeš a Filip Šimon, kteří ve střelec- 
kém čtyřboji svědomitě reprezentovali náš Domov. 
Nejprve stříleli z kuše a luku, venku v příjemně zeleném 
prostředí. Potom se přesunuli do haly, kde je čekaly 
vzduchová puška a vzduchová pistole. Vyzkoušeli 
si také speciální střelbu pro nevidomé. Příjemným 
zakončením napínavého dopoledne byl oběd se slav- 
nostním vyhlašováním výsledků. Naši kluci sice 
nezvítězili v žádné z disciplín, zato ale dostali diplomy 
pro nejmladší účastníky soutěže. 
Chceme srdečně poděkovat všem instruktorům, kteří  
našim borcům pomáhali k výkonům. Všichni byli 
sympatičtí a velmi trpěliví. Moc děkujeme také orga- 
nizátorům, Magistrátu města Plzně a klubu Dukla,  
a těšíme se na příští rok!

Lenka Fikrlová, ergoterapie DOZP Nováček



Festival  
na konci léta
Také v letošním roce nás 
čekal festival na konci léta,  
který se koná vždy na za- 
čátku září v Plzni Proluce,  
jehož pořadatelem je Občan- 
ské sdružení Ty a Já.
Festival se koná pod záštitou 
primátora města Plzně Mar- 
tina Baxy. Cílem festivalu je 
spojovat dva světy - svět lidí 
s postižením a svět zdravých 
lidí. 
Přestože celý týden pršelo, na 
sobotní akci si sluníčko dalo 
říct a všechny nás oblažilo 
dobrou náladou. Ta byla znát 
hlavně na divácích, kteří svým 
hlasitým potleskem povzbu- 
zovali účinkující. Letos nás 
obšťastnili svým vystoupením 
tradiční „Hudební laboratoř“ 
působící pod Občanským 
sdružením Ty a Já, základní  
škola speciální, folklórní sou- 
bor Rokytička a Lidová mu- 
zika Sluníčko z Rokycan,  
Divadelní soubor Karkulka  
z Chrástu a Občanské sdruže- 
ní Motýl. Mezi nás amatéry 
pořadatel pozval také umělce 
z řad profesionálů jako jsou 
např. vokální kvinteto „Hlaso- 
plet“ a country-folková kapela 
„Lignit“. 
Náš Denní stacionář Jitřenka 
vystoupil s oblíbenými písněmi 
z muzikálu Šakalí léta. Divá- 
ci je sice viděli už dříve, ale 
pro velký úspěch jsme toto  
vystoupení zařadili i letos. 
Atmosféra festivalu, péče po- 
řadatelů a nadšení všech účin- 
kujících nás opět příjemně 
překvapila, proto se již dnes 
těšíme na další ročník.

M. Prošková, DiS.  
a P. Chalupová 

vychovatelky DS „Jitřenka“

olympijské hry
Po důkladných přípravách vedených naší vedoucí paní Romanou Kadaňovou  
a dovolených se rychle přiblížilo datum, které je již tradičně zasvěceno 
našemu společnému sportování. 
4.9.2013 byla středa, počasí ukázkové. Přívětivá a do olympijských barev 
oděná zahrada našeho Domova čekala na sportovní klání. Po slavnostním  
zahájení, při kterém byl přítomný, kromě vedoucí Domova Mirky Netrvalové, 
také pan ředitel MÚSS Ing. Vladimír Chuchler a hlavně po vzplanutí  
nezbytného olympijského ohně, se již mohli uživatelé DS „Sedmikráska“  
a DZR „Čtyřlístek“ a děti z 51. MŠ, které nám dělaly spolu se svými učitel- 
kami vítanou společnost, pustit do zdolávání jednotlivých disciplín.  
Cyklistika, hokej, hod do dálky, střelba. To jsou jen některé názvy ze sed- 
mi vybraných. Z toho důvodu, aby je mohlo navštívit co největší možné 
množství našich uživatelů, byly jednotlivé disciplíny vhodně upravené.  
Tak například pro střelbu jsme nevolili vzduchovku, ale stříkací pistoli.  
Cyklistika neobnášela jízdu na kole, ale fyzioterapeutka si přivezla speciální  
přístroj na procvičování horních a dolních končetin apod. Za navštívené  
a pokořené stanoviště dostal každý sportovec/uživatel malý dárek.
Atmosféra, jak už to na olympiádách chodívá, byla ryze sportovní a v du- 
chu fair play. Sportovci byli šikovní a v dobré pohodě. Organizační tým  
spokojený s dobře přichystanými hrami. 
Dozvuky olympijského klání a radost ze sportování se ještě vznášely  
v prostoru pod stanem, kde jsme se odpoledne sešli na koncertě pana  
Václava Zákovce a zpěvačky Aničky Volínové, během něhož jsme rozdali 
krásné ceny čtyřem vylosovaným sportovcům.
Zbývá mi ještě poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli  
na přípravě našich Olympijských her a nechci zapomenout ani na přítom- 
nost dobrovolníků z DC ADRA Plzeň. Děkuji.

Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



Šermířské 
VysToUpení  
V „peTrklíči“  
a „kopreTině“
Během posledních letních dnů přišlo 
naše uživatele pobavit šermířské 
uskupení Západní horda. Jejich 
vystoupení se konalo na zahradě 
Domova. Jejich dech beroucí vys- 
toupení působilo velmi opravdově 
a nikdo z diváků ani na chvilku  
nespustil z vystupujících oči. A jak  
to tak bývá, vše nakonec dobře do- 
padlo a šermíři sklidili mohutný  
potlesk. Po představení nechyběla 
ukázka výzbroje a oblečení šermíře. 
Všem uživatelům se vystoupení lí- 
bilo a již teď se těší na další.

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

Výlet do západočeského muzea
Dne 11. září byl slunečný den a my jsme se vydali s uživateli  
do Západočeského muzea v Plzni na výstavu „Džungle za plotem“. 
Tato výstava zobrazuje, jak vypadala krajina Plzeňska před 100 lety 
a jak vypadá dnes. Po zdolání náročné cesty do druhého patra, i když  
v muzeu nechyběl výtah a bezbariérová plošina, jsme poznávali různé 
druhy rostlin a přírodnin, a to nejen vizuálně, ale i pomocí hmatu či 
čichu. Zároveň jsme si prohlédli pestré fotografie z přírody. Po návštěvě 
muzea jsme se ještě prošli v nedalekém parku, který se dle uživatelů 
velice změnil. Velkým překvapením pro některé byla socha Hurvínka  
a Spejbla. Výlet jsme si všichni užili a doufáme, že nám bude ještě 
počasí přát k uspořádání dalšího. 

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DRZ „Sněženka“



náVŠTěVa resTaUrace
Letošní léto jsme většinu času trávili s uživateli na zahradě 
našeho Domova a vyhřívali se na sluníčku. Začátkem září už 
jsme nevydrželi a celí natěšení jsme zavítali do naší oblíbené 
restaurace. Procházka do restaurace všem prospěla a cestou 
jsme si dělali chutě, co dobrého si dáme. Pivo, káva nebo 
nějaký zákusek? Někdo si dal pouze jedno, jiní zase ochut- 
nali vše. S dobrou náladou z příjemného prostředí a plným 
bříškem jsme se spokojeni vrátili a těšíme se na další návštěvu.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DRZ „Sněženka“

hasiči z Touškova 
opět v nováčku
Konečně se uživatelé DOZP Nováček dočkali! 
Opět po roce nás navštívili členové Sboru do- 
brovolných hasičů Touškov. Přijeli ve velkém 
hasičském voze za hlasitého troubení, jako 
když jedou ke skutečnému ohni. Malí i velcí 
uživatelé si se zájmem prohlédli vybavení vozu 
a hned některým bylo jasné, čím chtějí být. 
Ovšem přátelé hasiči měli pro ně připravené 
překvapení v podobě velkého pytle hraček. 
Každý si mohl vybrat podle svého gusta. I když 
počasí nepřálo, podařily se výborné grilované 
špekáčky a klobásy. Na závěr si všichni zatan- 
covali na diskotéce v jídelně.
Díky patří vychovatelce R. Mudrové za orga- 
nizaci této akce a těšíme se na příští setkání  
- prý tentokrát v Touškově.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova  
DOZP „Nováček“



hokejová extraliga, 
to není jen play off
Jedním z dlouhodobých způsobů, kterým zaměst- 
nanci organizace mohou čerpat fond kulturních  
a sociálních potřeb je možnost využití permanent- 
ních vstupenek na domácí extraligová střetnutí  
HC ŠKODA PLZEŇ.
V závěru loňské sezóny, v období nadstavbové 
části tzv. play off, v době, kdy hráči HC ŠKODA 
PLZEŇ jedoucí na vítězné vlně poráželi jednoho  
soupeře za druhým, aby své tažení extraligou 
završili ziskem historicky první extraligové trofeje 
pro Plzeň, se objevilo spousty zájemců o vstupenky  
z řad zaměstnanců MÚSS Plzeň. Každý chtěl být  
u toho, každý chtěl s týmem slavit jeho dílčí  
i konečný úspěch.
Je logické, že nebylo možno veškeré zájemce  
o vstupenky na tato závěrečná utkání sezony uspo- 
kojit a někteří zaměstnanci se cítili být poškozeni, 
když se na ně vstupenka na vybrané střetnutí play 
off 2012-2013 nedostala.
Po těchto zkušenostech jsem se, po společné do- 
mluvě s předsedkyní odborové organizace paní 
Helenou Kurcovou, rozhodl pro sezónu 2013-2014 
zakoupit pro zaměstnance naší organizace o několik 
permanentních vstupenek na domácí extraligová 
střetnutí HC ŠKODA PLZEŇ více tak, aby bylo 
možno uspokojit více zájemců z řad zaměstnanců 
MÚSS Plzeň.
Bohužel, stalo se, že na první dva domácí zápasy 
sezony 2013-2014, zápasy s HC Vítkovice a s HC 
Třinec, zůstalo několik zakoupených permanent- 
ních vstupenek zaměstnanci nevyužito.
Chápu, že utkání základní části hokejové extra- 
ligy, zejména pak její 1. a 2. čtvrtina, nemají  
to „správné“ napětí a ten „správný“ náboj jako 
zápasy hrané v play off, nicméně základní část 
reprezentuje 2/3 hokejové sezony a bez zakoupe- 
ných vstupenek na základní část extraligy nelze 
následně požadovat vstupenky na zápasy play off.
Na základě výše uvedeného bych byl velmi rád, 
kdyby si každý zájemce o vstupenky na play off 
příslušné hokejové sezony z řad zaměstnanců 
MÚSS Plzeň uvědomil, že hokejová sezona 
začíná již v září a nikoliv až v březnu, stejně jako 
skutečnost, že v nadstavbové části budou logicky 
uspokojeni přednostně zaměstnanci, kteří mají  
o hokejová střetnutí dlouhodobější zájem, tzn. za- 
jistí využití zaměstnavatelem zakoupených per- 
manentních vstupenek i v době těsně po zahájení 
sezony a následně pak v průběhu základní části.

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

přeDnáŠka hasičského  
záchranného sborU  
V „kopreTině“  
a „peTrklíči“
Zajímavou přednášku si pro naše uživatele na středeční 
dopoledne připravily kpt. Mgr. Lenka Basáková s kole- 
gyní. Na spuštěné prezentaci našim uživatelům popsali,  
s čím vším se hasiči každý den musejí potýkat. Nechyběly 
ani názorné video ukázky např. co dělat, když začne  
hořet pánvička. Během přednášky nechyběly ani různé  
dotazy. Dotazy byly pokládány i ze strany přednášejících. 
Za každou správnou odpověď na otázku byl každý 
odměněn. Pro všechny byla přednáška velkým přínosem, 
a proto nikdo neodešel s prázdnou.

Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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„kopreTinoVá“ a „peTrklíčoVá“  
náVŠTěVa cUkrárny
Na rozloučení s létem jsme se vydali s našimi uživateli do nedaleké cukrárny. 
Do cukrárny šlo celkem 18 uživatelů. Každý si podle chuti vybral ze široké 
nabídky zmrzlinových, jogurtových nebo ovocných pohárů, případně pala- 
činek nebo zákusků. Někteří z pánů si s chutí dali i „štamprdli“ vaječného 
likéru. K tomu nechyběla ani výborná vídeňská káva či oblíbené cappucino. 
Všichni si jako vždy velmi pochutnali a těší se na další návštěvu cukrárny. 

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

koncert pro potěšení
Den těsně po sportování, 5.9.2013, se uživatelé obou našich Domovů 
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ sešli v jídelně, aby se mohli 
přenést k vyšším sférám... Jídelna sice téměř praskala ve švech, 
ale to opravdu nebránilo klidnému vyslechnutí si tónů vlastně  
tří nástrojů, flétny, kterou svým dechem ozvučila paní Hanka  
Pumrová, klavíru, jež svými prsty probudila k projevu Alena 
Schröpferová a školenému altu znějícímu z hrdla Jany Richterové. 
Slyšeli jsme pár muzikálových melodií a písní, ale také několik  
klasických kusů a na závěr jsme si všichni zazpívali. Po celém 
Domově musela být slyšet Písnička česká!
Paní Hanka Pumrová s kolegy u nás nebyla poprvé a věříme,  
že ani naposledy. Od některých uživatelů vím, že se už nyní těší  
na další jejich pohodová a našim uším libě znějící vystoupení.

Radka Vondrášková, terapeutka  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“


