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INFORMACE  
PRO ZAMĚSTNANCE 
MÚSS PLZEŇ
Na základě přijatých návrhů 
zaměstnanců MÚSS Plzeň na 
čerpání FKSP předložených 
prostřednictvím ZO OSZSP  
ČR MÚSS Plzeň se ředitel  
MÚSS Plzeň rozhodl uvolnit  
finanční prostředky na nákup  
vstupenek na filmová předsta- 
vení v 2D projekci promítaná  
v komplexu multikin CineStar.
Na základě výše uvedeného 
obdrží každý ze zaměstnanců 
MÚSS Plzeň, který je k 31.3. 
2014 zaměstnancem na zá- 
kladě řádně uzavřené platné 
pracovní smlouvy a zároveň 
již není ve zkušební době,  
dva kusy dárkových poukázek 
na 2D filmy do sítě multikin 
CineStar.
Platnost poukázek je 6 měsíců 
od data objednání (březen 
2014), to je do září 2014,  
a je možné je uplatnit v celé 
síti multikin CineStar, tedy  
i v komplexu CineStar v plzeň- 
ské Olympii.
Dárkovou poukázku si zaměst- 
nanec vymění na pokladně 
multikina CineStar za platnou 
vstupenku na jakýkoliv jím  
vybraný film.
Ředitel MÚSS Plzeň společně 
s členkami výboru ZO OSZSP 
ČR MÚSS Plzeň vám všem 
přejí hezké kulturní zážitky.

Koncert Sojkova kvarteta
Vlastně téměř „do roka a do dne“ nás v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyř- 
lístek“ opět navštívilo Sojkovo kvarteto, které jako loni doprovázel a svým 
úvodním slovem každou skladbu představil JUDr. Dobroslav Zeman  
z Rotary klubu Plzeň.
V tom krásném slunečném dni, a již v téměř zrenovované jídelně našeho 
Domova si uživatelé mohli vyslechnout nádherné melodie našich i světo- 
vých autorů, např. W. A. Mozarta, A. Dvořáka, F. Schuberta. 
Nyní hraje Sojkovo kvarteto ve složení: Martin Kos, Martin Kaplan - housle,  
Josef Fiala - viola, Hana Vítková - violoncello. Nebylo tomu tak vždy, a to  
se dostáváme k původu jména Sojkovo kvarteto. Jak se zmínil JUDr. Zeman, 
měl to být právě pan Kaplan, který když se ho kdysi kdosi ptal na jména  
vystupujících kolegů, si jejich výčet zkrátil na Sojkovo kvarteto. Proč?  
Protože v té době vystupovali ve složení: Kaplan, Kos, Ptáková a Žežulka...  
Ač se interpreti pozměnili, ptačí jméno kvarteto nosí dál.
Děkujeme tímto Sojkovu kvartetu, JUDr. Dobroslavu Zemanovi a Rotary 
klubu Plzeň za laskavé umožnění tak hlubokého uměleckého zážitku, který 
jsme 20. března 2014 prožili.

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



Jarní prázdniny  
v „Nováčku“
Malí i velcí uživatelé sociálních služeb DOZP „Nováček“ 
si volných prázdninových dnů chtěli pořádně užít.  
Proto si spolu se zaměstnanci chystali masky, zdobili 
jídelnu a vybírali hudbu na maškarní karneval. Když  
se dali do tance všechny víly, princezny a Karkulky  
spolu s fotbalisty, šašky, vodníky, duchy, loupežníky 
a kovboji, byla z toho pěkná mela. Zdařilé masky byly 
štědře odměněny. A protože byly pěkné úplně všechny, 
byly také všechny odměněny.
Další prázdninovou akcí byla návštěva plzeňské 
ZOO. Šimpanzi se před námi sice schovali, ale jinak  
si každý vybral své oblíbené zvíře. Lvi na sluníčku  
pyšně předváděli svá statná těla, žirafy po nás pokuko- 
valy svýma překrásnýma očima, hravé opičky pobavily 
všechny návštěvníky, řvoucího hladového tygra se malé 
děti bály. Ale to už všechny uživatele pořádně bolely  
nohy. Proto se brzy vydáme do ZOO zase, abychom  
si prohlédli další její část. 

Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova  
DOZP „Nováček“



Výlet do Rokycan
Místo dopolední vycházky po okolí našeho stacionáře a návštěv  
kulturních podniků v Plzni jsme se s našimi uživateli rozhodli opět  
pro změnu.
Ve středu 26.2. jsme vyjeli vlakem směrem na východ do města  
Rokycan. Nastoupili jsme na zastávce Plzeň – Doubravka. Po chvilce  
přišla sympatická průvodčí a někteří naši uživatelé se s ní dávali  
do řeči. Asi půlhodinová jízda rychle utekla, z oken vlaku byl zají- 
mavý pohled na okolní krajinu.
V Rokycanech, které leží v kotlině na soutoku říčky Klabavy  
a Holoubkovského potoka, nás zaujalo mimo nádraží i blízké náměstí. 
Všem se líbilo, hlavně obchůdky s hezky upravenými výlohami.  
Pěkné jsou i historické budovy a úzké uličky kolem náměstí. Nové 
zážitky prožité se svými kamarády přispěly k dobré náladě uživatelů.
Z Rokycan zpět do Plzně jsme odjížděli autobusem, abychom viděli 
zase jiná místa tohoto krásného kraje. V Plzni nás čekala ještě jízda 
trolejbusem a potom v „Jitřence“ už dobrý oběd.
Těšíme se na teplejší počasí, abychom mohli vyjíždět na delší  
poznávací výlety. M. Veverková, DS „Jitřenka“

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V měsíci březnu nás navštívily děti z 90. MŠ  
v masopustním průvodu. 
Do Domova se přišlo ve svých maskách 
předvést hned několik tříd. V průvodu jsme 
mohli zahlédnout řadu princezen, vojáků, 
kovbojů, kočiček a spoustu dalších krásných 
masek. Jeden převlek byl krásnější než druhý. 
Dětičky nám nejen předvedly své kostýmy,  
ale i zazpívaly řadu písniček. Všechny nás  
svojí návštěvou velmi potěšily.

Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeut  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Otvírám  
vrátka zahrady
Jaro je tady, tráva voní, 
sednu si, jako před rokem,  
v zahradě pod jabloní.

Na větvi nade mnou,  
skřivan si zpívá, 
má radost velikou, že odešla zima.

Kosice poslouchá, jak ladí mu hlas, 
k lásce a stavění hnízda  
už nastává čas.

Dívám se na ně, jak jim to sluší 
a příjemný pocit  
mám z toho v duši.

Co se to tam bělá v trávě? 
To sedmikrásky kvetou právě.

Coby zahradník si řeknu,  
že ostré hrany rýče, 
nesmí zranit ty křehké petrklíče.

Bledule, sněženky, krokusy, kočičky, 
ty náramně potěší pilné včeličky.

Včelky bzučí, čmelák si bručí, 
zas všechna ta zeleň kolkolem pučí.

Vdechuji z plných plic  
ten jarní vánek, 
potěšen tím, že krajinu opustil  
tichý zimní spánek.

Ptačí hlásek cvrliká,  
slyšet je i slavíka,

ptačích hlasů tolik je tu,  
jak když hraje na Loretu.

Teď vím už jistě, že jaro je tu  
v každém květu!

Dana Macháčková



„KOPRETINA“ A „PETRKLÍČ“  
V MUZEU LOUTEK
Tento měsíc jsme se společně vypravili do plzeňského Muzea loutek, 
které mapuje vývoj loutkářství v Plzni a okolí. Expozice se nachází 
ve třech podlažích, z nichž každé představuje jiné období vývoje 
loutkového divadla. V prvním patře jsme se seznámili s loutkami 
kočovného divadla, v druhém patře na nás čekaly loutky známých 
českých loutkářů, jako jsou například pan Skupa či pan Trnka  
a ve třetím patře nás ohromily loutky z nejslavnějších inscenací 
plzeňského Divadla Alfa.
Celé muzeum je interaktivní a tak jsme se z dotekových panelů 
dozvěděli spoustu zajímavých informací o loutkovém divadle  
a loutkách samotných. Na některé loutky jsme si mohli sáhnout  
a vyzkoušet si je rozpohybovat.
V muzeu se nám všem moc líbilo a jen stěží bychom z více než  
tří set loutek, které jsme zde mohli vidět, vybrali tu nejkrásnější.

Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeut  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Naše návštěva  
v Exodusu
Ve středu 19. března jsme navštívili Exodus  
v Třemošné. Prostředí je zde velice příjemné,  
proto jsme se mohli cítit jako doma. Z velké 
nabídky vyrábění, které sdružení nabízí, si naše 
uživatelky vybraly malování polštářků. Nejprve  
si myslely, že takové věci ani nebudou umět,  
ale po chvíli se ujistily, že vše dobře dopadne.  
Každá si s mírnou dopomocí namalovala, buď  
podle šablony, nebo razítka, krásný a hlavně ori- 
ginální polštářek, ze kterého měla velikou radost. 
Návštěva Exodusu se všem moc líbila a těšíme se 
na další spolupráci, kdy terapeutky z Třemošné 
navštíví i náš Domov.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“



103. NAROZENINy  
PANÍ HOLUbOVé
Na začátku měsíce března oslavila v DZR „Petrklíč“  
své 103. narozeniny paní Růžena Holubová.
Paní Holubové přišel s obrovskou kyticí pogratulovat 
ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně 
pan Ing. Vladimír Chuchler. Osobně přišel popřát také 
starosta ÚMO Plzeň 1 pan Mgr. Miroslav Brabec, který 
paní Holubové přinesl nádhernou kytici a dárkový 
koš plný nejrůznějších dobrot. Se svým přáním se také 
připojili gratulanti z řad zaměstnanců i uživatelů  
Domova.
A copak si paní Holubová přála k narozeninám nejvíc? 
Aby už konečně vysvitlo sluníčko! 
Tímto všichni ještě jednou přejeme vše nejlepší, hodně 
zdraví a elánu do dalších let!

Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeut  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

V borském parku
Březnové počasí jsme plně využili k tomu, abychom  
se mohli procházet a slunit v Borském parku.  
Po menších skupinkách, aby byla i příjemnější  
atmosféra, jsme vyrazili vždy, když nám to počasí 
dovolilo. Všichni byli vždy velice spokojeni a pří- 
jemně naladěni. Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut

DZR „Sněženka“



Veselé i strašidelné povídání 
s principálem plzeňských 
strašidel v DS „Sedmikráska“ 
a DZR „Čtyřlístek“
Dříve byl měsíc březen, „měsícem knihy“; dnes je v knihovnách 
březen měsícem čtenářů. V obou našich Domovech jsme také  
my, dá se říci, v tom ohledu nezaháleli. Nejenže jsme obnovili 
spolupráci s knihovnou (začala za našimi uživateli jezdit paní 
vedoucí z lochotínské knihovny a uživatelé si opět mohou říci 
jaké knihy nebo jaký žánr chtějí, aby jim přivezla - půjčila), ale 
uspořádali jsme besedu s jedním z autorů knih o plzeňských 
strašidlech (např.: Půl kopy pohádek a pověstí z plzeňského kraje). 
5. března 2014 se v jídelně našeho Domova uskutečnila beseda 
s principálem plzeňských strašidel panem Zdeňkem Zajíčkem. 
Nebyla to úplně typická beseda, setkání s panem Zajíčkem  
je vždy veselé, uvolněné a akční. Kromě jedné pověsti jsme se 
dověděli například kolik je v Plzni strašidel, že existuje věda 
„Strašidologie“, a že mají strašidla svojí hymnu... Uživatelé byli, 
jakožto pamětníci, požádáni, pokud znají nějakou zajímavou 
pověst, aby se na pana Zajíčka obrátili a sdělili mu ji, protože 
sběr tohoto materiálu stále trvá, byť byla nedávno vydána další,  
v pořadí již 4. kniha, na které se pan Zajíček autorsky podílel.

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



Supervize  
DC ADRA Plzeň
Ve čtvrtek 13. března 2014 v 16 hodin  
se v prostorách odd. ergoterapie DS  
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ usku- 
tečnila pravidelná supervize DC ADRA 
Plzeň. Přítomní byli dobrovolníci, vedoucí 
dobrovolnického centra Standa Valenta,  
supervizor Jan Libotovský a všechny  
terapeutky. 
Kromě pravidelného hovoru o úskalích, 
ale též radostech z dobrovolnické služby, 
jsme k velké radosti všech uvítali čtyři 
nové dobrovolníky. Jejich průměrný věk 
dosud nepřekročil 25 let. Přejeme si,  
aby jim elán a nasazení vydržely co  
nejdéle, a měli z jejich služby potěšení 
hlavně naši uživatelé.

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

OSLAVA PANÍ POHOřELé
Na přání paní Pohořelé jsme zorganizovali narozeninovou oslavu v našem Domově. Pozvala spoustu  
oblíbených přátel z řad uživatelů, se kterými se sešla v jídelně a připravila pro ně malé pohoštění.  
K dobré náladě nám hrál na harmoniku syn oslavenkyně pan Pohořelý, který dokonale zajistil dobrou  
náladu všech přítomných. Celá akce se velice zdařila a všichni odcházeli s úsměvem na tváři. 

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“
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spolu

s ředitelem MÚSS Plzeň  
Ing. Vladimírem Chuchlerem
Vás srdečně zvou na

Pátý 
SPOleČenSKý VeČer

PrO ZaMěStnanCe a Přátele 
MÚSS MěSta PlZně
tentOKrát Ve Stylu COuntry

dne 24. 4. 2014 od 18.00 hodin 
restaurace alfa Plzeň  
americká 663/17

Hudba: lazar Band

Vstupné pro zaměstnance MÚSS zdarma  
+ 1 místo pro zaměstnancem pozvanou osobu.  
Při vstupu se zaměstnanec prokáže osobní kartou 
zaměstnance MÚSS Plzeň.


