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Několik slov ředitele
Vážení přátelé – zaměstnanci Městského ústavu
sociálních služeb města Plzně,
doufám, že se takřka každému z Vás, ze zaměstnanců zaměstnaných v řádném pracovním poměru v naší organizaci, při pohledu na výplatní pásku,
přiloženou k tomuto vydání Zpravodaje MÚSS Plzeň, radostí rozzářily
oči. Obvyklá výše měsíčního platu byla prakticky všem zaměstnancům
organizace zvýšena o odměny poskytnuté zaměstnavatelem v souvislosti
s úspěšným ukončením hospodaření MÚSS Plzeň v kalendářním roce 2014.
Jakožto představiteli zaměstnavatele
mi bylo opravdovým potěšením
podepsat výplatní listiny těchto
odměn, a to zejména z toho důvodu, že jsem hluboce přesvědčen
o skutečnosti, že jedním každým
z našich odměněných zaměstnanců
byly zcela splněny podmínky dané
§134 zákoníku práce pro jejich výplatu. Jak jsem již uvedl v předchozích číslech Zpravodaje MÚSS Plzeň
všichni zaměstnanci organizace se
svou každodenní činností, kromě
plnění povinností vyplývajících
z uzavřeného pracovního poměru,
podíleli též na realizaci jednotlivých
kroků pro zaměstnavatele velmi
významného projektu „Změna 2013
– 2014“ a je jim tudíž možno ze strany zaměstnavatele, ve smyslu výše
uvedeného paragrafu, poskytnout
odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného
pracovního úkolu.
Realizace projektu „Změna 2013
– 2014“ již přináší a v budoucnu
ještě přinese MÚSS Plzeň, potažmo
i zřizovateli příspěvkové organizace
- Statutárnímu městu Plzeň, nemalé
úspory jednotlivých skupin nákladů
organizace. Od počátku přípravy
i vlastní realizace zmiňovaného
projektu, stejně jako při ostatní
každodenní činnosti jsem Vám,

zaměstnancům organizace, neustále
vysvětloval, že v případě úspor některých nákladů, či v případě zvýšení
vlastních výnosů je možno takto
zlepšený hospodářský výsledek
organizace na konci kalendářního
roku, v rámci zřizovatelem schváleného limitu mzdových prostředků,
z části realizovat formou vyplacených odměn.
Mám opravdovou radost z toho,
že jsem Vám, zaměstnancům organizace, nedával při našich setkáních
jenom „plané“ sliby a nevzbuzoval
ve vás „falešné“ naděje.
Mám opravdovou radost z toho,
že jste byli ochotni mým slovům
naslouchat, přemýšlet o nich a ve finále i podle nich jednat.
Mám opravdovou radost ze skutečnosti, že jsem mohl námi společně
každodenně v průběhu celého kalendářního roku 2014 realizované
úspory nákladů, vzniklé realizací
projektu „Změna 2013 – 2014“, či
úsporou některé ze skupin nákladů
jinou formou, případně zvýšenými
vlastní výnosy tvořenými rozšířením
množství poskytovaných služeb, či
meziročním zvýšením průměrných
tržeb na jednoho uživatele, „uplatnit“
formou vyplacení odměn ve Váš
prospěch.
Pokračování na stranách 2 a 3.

Karaoke
Naši uživatelé jsou prostě skvělí!
Pod stromečkem nalezli doplňky
k uspořádání KARAOKE, které
dostali darem od Magistrátu města
Plzně. V pátek 19.12.2014 jsme
s pomocí pana Jand Daňka v jídelně vše zkompletovali, zapojili
a s jistým chvěním také spustili.
Uživatelé DS „Sedmikráska“ a DZR
„Čtyřlístek“ si s námi začali pobrukovat již při první písničce.
Následující Holky z naší školky
nenechaly nikoho chladným, dokonce se našly dvě uživatelky, které
se osmělily a sami vzaly do ruky
mikrofon, do kterého zpívaly.
Bylo to příjemně strávené předvánoční dopoledne.
Radka Vondrášková
terapeutka DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“

Několik slov ředitele
Dokončení ze strany 1.
Přidělování těchto odměn jednotlivým zaměstnancům bylo z mé strany
jednoznačně řízeno dvěma kritérii,
přičemž prvním byla odpracovaná
doba zaměstnancem v pracovním
poměru během kalendářního roku
2014 a druhým bylo postavení zaměstnance v organizační struktuře
MÚSS Plzeň. První kritérium
zvýhodňuje zaměstnance, kteří pro
zaměstnavatele pracovali po celý
kalendářní rok, a je tedy jakousi
formou poděkování zaměstnavatele
za pracovní věrnost zaměstnance,
druhé kritérium pak zvýhodňuje
vedoucí zaměstnance na jednotlivých stupních řízení.
Z pozice statutárního zástupce zaměstnavatele osobně považuji uvedený způsob poskytování odměn
zaměstnancům, vyplácených v souvislosti s úspěšným ukončením
hospodářského roku, za zcela spravedlivý, neboť respektuje dva základní požadavky zaměstnavatele,
kterými jsou podíl zaměstnance
na plnění úkolů MÚSS Plzeň, stejně
jako zodpovědnost zaměstnance
za organizaci, řízení a kontrolu pracovních procesů. Tento způsob při
poskytování „závěrečných“ odměn
hodlám preferovat, v případě rozdělování odměn souvisejících s dosažením kladných hospodářských
výsledků, i v následujících obdobích.
Osobně jsem toho názoru, že v ostatních pohyblivých složkách platu,
vyplácených během kalendářního
roku (osobní příplatek, odměna,
cílová odměna), má přímý nadřízený zaměstnance dostatek prostoru
při oceňování rozdílného přístupu
každého z podřízených zaměstnanců k vykonávané práci, stejně jako
dostatek prostoru k ocenění loajality zaměstnance k zaměstnavateli.
Není tedy důvod tyto parametry
zohledňovat i v případě poskytování
„závěrečných“ odměn a to zejména
z toho důvodu, že na tvorbě kladného hospodářského výsledku jsme
se podíleli svou každodenní prací
všichni, pokud jsme v rámci svého
pracovního zařazení zcela plnili
své pracovní povinnosti, „rukou
společnou a nerozdílnou“.

Pr votní cíl při poskytování
„závěrečných“ odměn vidím osobně
hlavně ve stabilizaci pracovních
sil, stejně jako v motivaci každého
ze zaměstnanců k hospodárnému
výkonu každodenní pracovní činnosti.
Nedostatek pracovních sil, zejména
pak vysoká fluktuace zaměstnanců
organizace je naším velkým problémem, které nás všechny stojí mnoho energie i finančních prostředků.
Náklady na získání nového zaměstnance (inzerát, přijímací proces,
vstupní lékařská prohlídka, povinné očkování, adaptační proces,
zaučení, školení, poskytování zaměstnaneckých výhod, ...) jsou v případě odchodu zaměstnance pro
organizaci nenávratně ztraceny
a musí být v případě získání
dalšího zaměstnance vynaloženy
opětovně. S tím logicky jde „ruku
v ruce“ společně i zvýšené pracovní vytížení, následné enormní
vyčerpání a nespokojenost stávajících zaměstnanců, vykonávajících
práci „navíc“ po dobu nepřítomnosti
chybějícího zaměstnance na pracovišti. Toto vše vede v některých
případech i k rozvázání pracovního
poměru ze strany stávajících
zaměstnanců, čím se situace ještě
více zhoršuje. Takto nenávratně
ztracené finanční prostředky mají
v konečném účtování stejnou hodnotu jako finanční prostředky
získané úsporou nákladů například
za spotřebovanou vodu, topení,
elektřinu či materiál. Tyto, zatím
pro nás ztracené finanční prostředky
bychom si v případě jejich „úspory“
nebo chcete-li nevynaložení, mohli
v příštím období v „závěrečných“
odměnách rozdělit. V této souvislosti
se na Vás obracím s prosbou, abyste
všichni věnovali svou maximální
pozornost, stejně jako ji věnujete
úspoře nákladů či zvyšování výnosů,
i adaptačním procesům a spolupráci
s novými zaměstnanci vstupujícími
na Vaše pracoviště. Tento proces
nelze „organizovat“ zvenčí, tento
proces je v rukách každého z Vás,
v rukách řadových zaměstnanců, působících na konkrétním pracovišti.
Věřím, že když se na tuto oblast
Vaší pracovní činnosti zaměříte, že

ji zvládnete stejně dobře, jako jste
v uplynulých letech zvládli procesy
úspory nákladů a zvyšování výnosů.
Druhotný cíl při poskytování
„závěrečných“ odměn pak vidím
v motivaci řadových zaměstnanců
ke zvýšenému zájmu o kariérní růst
v rámci organizace.
V poslední době se v případě
obsazování pozic vedoucích zaměstnanců setkávám se skutečností,
že stávající, mnohdy i dlouhodobí
a dle mého názoru velmi odborně
zdatní a organizačně velmi schopní
zaměstnanci naší organizace, i přesto
že splňují veškeré požadavky, nemají
zájem o kariérní postup v rámci
organizace a nadále setrvávají na
svých pozicích řadových zaměstnanců. To vše i přesto, že s výkonem
vedoucí funkce je logicky spojeno
příjemnější rozložení pracovní doby
a pracovní prostředí, vyšší společenské a finanční hodnocení
zaměstnance. Osobně jsem toho názoru, že každý vedoucí zaměstnanec
by měl, souběžně s výkonem svěřené funkce, i „vychovávat“ svého
zástupce, který by měl být schopen
činnost vedoucího vykonávat v případě jeho delší absence či odchodu
z organizace. Bohužel, v rámci naší
organizace je takovýchto vedoucích,
vychovávajících své zástupce opravdu minimálně, přičemž objektivně
přiznávám, že to, kdy vedoucí zaměstnanec za sebe důsledně nevychovává svého zástupce je i můj
případ. Vzhledem k tomu, že mnohé naše útvary mají takřka totožné
úkoly, neměl by být problém, v případě uplatnění principu výchovy
zástupce za vedoucího zaměstnance,
obsadit „uvolněné“ místo vedoucího
zaměstnancem znalým problematiky, ať už je z jakéhokoli útvaru.
Místo toho nám hrozí reálné
nebezpečí, že budeme muset obsazovat „uvolněná“ místa vedoucích
zaměstnanců zájemci „zvenčí“ a zároveň tak s nimi absolvovat celý
přijímací a adaptační proces, který
bude navíc komplikován neznalostí
útvaru, zaměstnanců, vzájemných
vztahů, firemní kultury apod. Tímto
si zcela zbytečně vytváříme prostor
pro vznik nesouladů, komplikací,

problémů, stejně jako prostor pro
s tím spojenou ztrátu finančních
prostředků. Přitom všem zaměstnancům organizace mohu na několika nedávných příkladech dokumentovat, že cestu ke kariérnímu
růstu v rámci organizace mají
všichni zaměstnanci, bez ohledu
na věk, délku pracovního poměru,
pracovní zařazení či jiná kritéria,
zcela otevřenou. Jsem přesvědčen,
že i nad touto oblastí se zaměstnanci,
splňující potřebnou kvalifikaci k výkonu funkce vedoucího zaměstnance, hluboce zamyslí a začnou činit
příslušné kroky ke svému dalšímu
kariérnímu růstu v rámci organizace, mají v tom moji plnou podporu.
Tolik z mé strany k zaměstnavatelem poskytnutým „závěrečným“
odměnám za kalendářní rok 2014
i k tématům, nad kterými je třeba
se společně zamyslet.
Jak sami vidíte, jsou před námi
pootevřené dveře pro další příjemný
závěr kalendářního roku. Je jenom
na nás, jak hodně si je společnou
prací v novém roce dokážeme zavřít
či otevřít, to znamená, je jenom

na nás, jak nízké či vysoké budou
„závěrečné“ odměny poskytnuté
zaměstnancům za kalendářní rok
2015.
Pokud chcete, stejně jako já, aby
příští „závěrečné“ odměny byly co
nejvyšší, začněme jeden každý z nás
hned 1.1.2015 u sebe. Chovejme se
hospodárně, dělejme věci tak, jako
bychom je dělali „doma“, používejme „zdravý selský rozum“, vzájemně
spolupracujme, informujme se,
dělejme „správné věci“, mysleme pozitivně. Pokud to dokážeme během
jednoho každého dne v letošním
roce, pak jsem osobně hluboce
přesvědčen o tom, že konečný výsledek bude minimálně stejně tak
dobrý jako je nyní.
Přeji Vám, abyste právě přidělené
„závěrečné“ odměny použili k vlastnímu osobnímu „odměnění se“.
„Odmění se“ jako radost z Vaší
úspěšně odvedené práce v minulém
roce a zároveň „odměnění se“
jako motivaci pro Vaši práci v roce
letošním.

Vážení přátelé – zaměstnanci Městského ústavu sociálních služeb města
Plzně,
těším se na úspěšnou každodenní
spolupráci s jedním každým z Vás
v novém roce 2015. Osobně se
považuji za jednoho z členů našeho
společného týmu, týmu zaměstnanců „hrajících v dresu“ Městského
ústavu sociálních služeb města Plzně,
a jakožto člen jednoho týmu jsem
Vám pochopitelně kdykoli k dispozici pro vaše přání, připomínky,
náměty, které povedou k našemu
společnému cíli, kterým je poskytování kvalitních sociálních služeb
pro naše uživatele při současném
respektování pravidel hospodárnosti
naší činnosti.
Vážení přátelé – zaměstnanci Městského ústavu sociálních služeb města
Plzně,
je mi skutečným potěšením i ctí
s Vámi na plnění našich cílů spolupracovat.
S hlubokou úctou
Ing. Vladimír Chuchler
ředitel MÚSS Plzeň

Výlet na Adventní trhy
patří již také k tradičním předvánočním aktivitám, které absolvujeme
s uživateli DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“. Tentokrát jsme se na Náměstí Republiky vydali 11. prosince. Obešli jsme tržiště, prohlédli ve stáncích
nabízený sortiment (některé uživatelky si vyzkoušely módní kloboučky),
pokochali se pohledem na dřevěný betlém i ozdobený strom a pohladili kozu
s oslíkem v ohradě. Nakonec jsme zakotvili u jednoho ze stánků nabízejících
horký punč. Letos ale nad punčem zvítězil svařák. Počasí tedy moc vánoční
nebylo, ale atmosféra trhů a dobrá pohoda mezi námi ji hravě navodily.
Na závěr bych ráda poděkovala panu Pavlu Bufkovi a zaměstnancům
Dopravy za celoroční bezproblémovou spolupráci a vstřícnost, a také
dobrovolnici DC ADRA Plzeň Zuzce Kolduškové, která nám na náměstí,
již po několikáté, přišla pomoci.
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Mikuláš a čert v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
Ani letos nezapomněl Mikuláš s čertem navštívit všechny naše uživatele. Známá dvojice obešla
5. prosince všechny pokoje a potěšila jejich obyvatele. Její příchod předcházel zvuk zvonku a letos
neobdarovávala sladkostí, ale zlatým andílkem.

Vánoční vystoupení dětí
z 81. a 51. MŠ Plzeň
Mikulášské, vánoční a pohádkové vystoupení
dětiček z nedalekých mateřských škol se konalo
v jídelně Domova v úterý 3.12.2014. Děti opět
předvedly uživatelům písničky a vystoupení, které
s učitelkami nacvičily a opět nezapomněly přinést
vlastnoručně vyrobenou pozornost. Naši uživatelé
obdrželi každý papírovou rybku a voňavý perníček.

Předvánoční posezení
Dne 9.12.2014 přijali uživatelé obou našich Domovů
pozvání do jídelny k Předvánočnímu posezení. Nejen
že jim byla nabízena káva a vlastnoručně upečené cukroví,
ale k dobré pohodě jim přišli zahrát a zazpívat pánové
Ing. Radoslav Kozák, Mgr. Čestmír Kunz a Miloš Chaloupka. Pánové v našem Domově nebyli poprvé, tudíž
si s nimi uživatelé rádi zazpívali několik koled.
Radka Vondrášková, terapeutka
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Vánoční úvaha
Dana Macháčková

Pomalu svítá, já v lůžku procitám,
že dnešní den je právě ten sváteční,
svou myslí se probírám.
Kolikrát za život
jsme tento den slavili,
že sejdem se zas vespolek,
na to jsme se tolik těšili.

ÚSTAVNÍ ŠTĚDRÝ DEN
Na den 17. prosince jsme se všichni dlouho těšili, neboť jsme již předem
věděli, že bude plný vánoční nálady.
Již v dopoledních hodinách nás přišel navštívit radní města Plzně pro bytovou
oblast Bc. David Šlouf v doprovodu Bc. Terezy Šlajsové, kteří nám jménem
Magistrátu města Plzně přišli popřát krásné vánoční svátky a obdrželi jsme
od nich pomůcky pro aromaterapii, hry a spoustu dalších krásných darů.
Za tyto dary ještě jednou touto cestou děkujeme.
Po obědě jsme se již všichni vánočně nastrojili, pro každého bylo připraveno
malé občerstvení, vánoční stromeček krásně svítil a oslavy Vánoc mohly začít.
V úvodu přišel popřát uživatelům našeho Domova ředitel MÚSS Plzeň
Ing. Vladimír Chuchler a poté i starosta Městského obvodu Plzeň 3 pan
Radislav Neubauer. Mnohé uživatele našeho Domova doprovodili k vánočnímu
stromku jejich rodinní příslušníci, společně usedli ke slavnostně prostřeným
stolům a za zvuku živé hudby jsme si společně užívali sváteční nálady. V závěru
jsme všichni zpívali vánoční koledy, které nám ještě večer zněly v uších.
Ivana Syrovátková
pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Tento den je stejně sváteční,
stejně každým rokem,
jen život začal jít
nějak pomalejším krokem.
Proč mám ten zvláštní
vnitřní pocit, že něco je jinačí,
stromeček, cukroví, koledy,
všechno tak pěkné je
a přece mě to nestačí?
Kde je kruh mých blízkých lidiček?
Já chci je tu stále mít!
A dívat se na jejich tváře
v odlesku ze svíček.
Jsem snílek bláhový,
copak to může být?
Běh života a náš věk,
to nelze zastavit,
A přece tak moc a rád,
toužím to obnovit.
Vzpomínky v tenhle den,
v hlavě se míhají,
ač zkouším je zapudit,
ony se nedají.
A pak se posadím
ke stolu k snídani,
pozvání sestřiček ke stromku
mou strunu vyladí.
Co tady rozjímám,
pouštím k sobě splín,
když druzí se již chystají
na zpívání koled,
já přidám se k nim.
Vždyť jinak se může žít,
i tady v Domově,
jen umět chtít přijímat vše dobré,
sestřičky jako přátele v jedné osobě.
Ti moji nejbližší
mě návštěvou potěší,
že vidím je, přišli a zdraví jsou,
mé srdce potěší.
Vždyť jen na mě záleží,
co budu chtít,
a čím z pestré nabídky aktivit,
nechám se potěšit.

Ústavní Štědrý den

v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
17.12.2014 ve tři čtvrtě na deset se sešli uživatelé a zaměstnanci obou našich
Domovů v jídelně, aby mohl být oficiálně zahájen letošní Ústavní Štědrý den.
Pozdravit a popřát do nového roku přišel starosta Městského obvodu Plzeň
1 Mgr. Miroslav Brabec, poté všem popřál také ředitel MÚSS Ing. Vladimír
Chuchler, následovalo tradiční přání a poděkování od vedoucí Domova paní
Mirky Netrvalové. Poté se již naplno rozběhl kulturní program. Dopoledne
to tedy byl Dětský pěvecký sbor Sluníčka, který k nám opět přivedla paní
učitelka a sbormistryně Mgr. Hana Bezděková. Na klávesy doprovázel
Mgr. Jan Kubeš. Po několika úvodních písních byl program přerušen
a to z toho důvodu, že za uživateli přišly dvě dámy, aby jménem pana
primátora předaly vánoční dárky. Z Magistrátu města Plzně Úřadu služeb
obyvatelstvu přišla ředitelka PhDr. Helena Knížová a z Odboru sociálních
služeb Jarmila Srbková.
Kulturní program pokračoval po slavnostní večeři opět v jídelně. Zahájila
jej děvčata z Baletní školy pod záštitou DJKT Plzeň, které vede Kristýna Piechaczková (členka Baletního souboru DJKT a také dobrovolnice
DC ADRA Plzeň). Další dva body programu byly v režii Žonglér o.s. Předvedeno bylo žonglérské vystoupení a světelná show. Na závěr se pomyslné
taktovky ujal Folklórní soubor Jiskra 58. 17 vystupujících v čele s uměleckým
vedoucím panem Ing. Karlem Vostrým se svým zpěvem, hrou a tancem
postarali o velmi kvalitní zábavu. Uživatelé byli spokojení, ba co víc, své nadšení z celého programu sdělovali téměř při každém následujícím setkání...
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Vystoupení 26. ZŠ Růžovka
Dne 10.12.2014 u nás v Domově vládla dobrá nálada,
mohly za to nejen blížící se svátky, ale s napětím jsme
všichni očekávali vystoupení žáčků první a třetí třídy
ze ZŠ Růžovka. V dopoledních hodinách začal Domov
zaplňovat hřejivý dětský smích. S obdivem jsme sledovali nepřeberné množství rekvizit a kostýmů, jenž
žáčci vytvořili. Uživatelé si rádi zanotovali známé české
koledy, které hru o zrození Ježíška doprovázely, a žáčky
odměnili hlasitým potleskem. Všem se vystoupení
žáčků líbilo a již se těšíme na jejich další návštěvu.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Postel

Co je to postel? Místo, kam lidé chodí spát, kde se
lidé rodí, stonají a umírají. Pro někoho znamená
postel úkryt, útočiště, pocit bezpečí. Proč se někteří
lidé cítí v posteli dobře, tráví v ní nejen noc ale
i den? Je to právě ten pocit bezpečí. Postel je pro ně
teplá náruč, objetí. Těmto lidem schází někdo, kdo
by je chránil, podpíral, ošetřoval. Když toto není,
pak jako náhražka slouží postel. Obyčejná postel
dokáže uklidnit, dát teplo, klid, pocit bezpečí
a ochrany. Nahradí lidskou náruč. I když se to
lidskému teplu nevyrovná, přece to často postačí.
Postel, teplá pohodlná postel. Není to jen kus dřeva
nebo kovu – je to součást našeho života.
p. Pecková, uživatelka POS Plzeň

POSEZENÍ V JURTĚ
V úterý 23.12. jsme se spolu s našimi uživateli rozhodli, že si uspořádáme malou ochutnávku našich
cukrářských výrobků a doplníme ji přednáškou
o zvycích a obyčejích, které se váží k tomuto krásnému období. Společně jsme si vyzkoušeli lití vosku,
připomněli si veškeré pranostiky, rozkrájeli jsme
jablko, abychom se příští rok sešli právě v tomto počtu
a hlavně se těšili pevnému zdraví. Pochutnali jsme si
na domácím pečivu, horké kávě a obdarovali se
navzájem výrobky z našich dílen. Společně strávené
odpoledne se nám všem moc líbilo.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Vášnivý
ochotník

Prosinec v „Nováčku“
Prosinec je pro děti časem napětí, těšení, radosti a prázdnin. Proto
si tento čas krátily různými aktivitami a společnými akcemi. První přišel
Mikuláš, pokračovala vánoční besídka a zpívání se studentkami z internátu na Karlovarské a jejich vychovatelkami, které přinesly spoustu
sladkostí. Překvapením byla bohatá předvánoční nadílka paní Šteklové
s jejím partnerem, pan radní Dvořák potěšil svojí návštěvou a darem
pro všechny – tabletem.
Jménem dětí, dospělých uživatelů i zaměstnanců DOZP „Nováček“ bych
ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na radostném prožití adventního
času i vánočních svátků obyvatel Domova „Nováček“ a popřála do roku
2015 hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova DOZP „Nováček“

Kdysi jsem pracovala v kanceláři
se starším kolegou, který byl
nadšeným divadelním ochotníkem. Právě zakládal v naší vsi
ochotnický soubor a samozřejmě
se snažil mne pro tuto akci získat.
Nebyla jsem proti, tenkrát jsem
si ještě mohla hodně dovolit.
Hlavní mužské role obyčejně
hrál onen kolega, protože k tomu
měl všechny předpoklady. On ty
role nehrál, on je prostě prožíval!
Aby měl k nastudování rolí klid,
chodil se učit do lesa. Měl svoje
oblíbené místečko, kde mu stromy
nahrazovaly spoluherce a příroda
kulisy. Jednou do těch míst zabloudil cizí houbař, který o této
kolegově činnosti neměl ani potuchy. Celý zkoprnělý se dívá na
to, jak nějaký rozcuchaný muž
pobíhá po lese, mluví se stromy,
uklání se jim a líbá je. Shodou
okolností se právě v té době ztratil chovanec z léčebny duševně
chorých v Dobřanech a bylo po
něm vyhlášeno pátrání. Zděšený
houbař okamžitě běžel do vsi
telefonovat pro sanitku. Sanitka
ihned přijela a milého kolegu přes
jeho protesty naložila. Kdopak
také nosí do lesa občanku, že?
Samozřejmě, že se vše brzo vysvětlilo a byla z toho velká legrace.
Naštěstí měl kolega smysl pro
humor. Jen svého pacienta musela
léčebna hledat dál.
p. Pecková, uživatelka POS Plzeň
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