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Svatba v DS „Sedmikráska“
Ráda bych se s vámi podělila o nádhernou událost, která se stala v našem 
Domově pro seniory „Sedmikráska“.
Pan Ing. Jan Ruda, který je uživatelem zde v Domově, se dne 16.9.2014 
oženil. Měla jsem možnost, a bylo mi velkou ctí, se zúčastnit obřadu  
a poté i hostiny. S kolegyněmi jsme pana Rudu oblékly do obleku.  
A jak je již známo: „Je to pravda odvěká, že šaty dělají člověka“, tak nám 
všem, při pohledu na ženicha, šly slzy do očí. 
Smekám před našimi terapeutkami, které nádherně připravily Hudební 
salón ke konání obřadu! Vše, včetně nevěstiny kytice bylo laděno do žluto- 
oranžova. 
Novomanželé měli velice krásný obřad. Jedno oko nezůstalo suché.  
Je krásné, že se lidé mají rádi i v seniorském věku. A tak tedy novomanže- 
lům přejme jen to nejlepší, ale hlavně úctu a toleranci.

Lenka Vyvialová, DS „Sedmikráska“

ZmrZlinové 
oDpoleDne  
v „Kopretině“  
a „petrKlíči“
Na rozloučení s prázdninami, ale 
ještě na vychutnání si léta, jsme 
si poslední srpnový pátek udělali  
zmrzlinové odpoledne. Nakoupili  
jsme několik druhů zmrzlin, při- 
pravili venkovní posezení a tvorba  
pohárů mohla začít. Posadili jsme 
se na terase, každý dostal tři různé 
druhy zmrzliny, trošku šlehačky 
a někdo k tomu přidal i kávu. 
Rozhodně si nikdo nestěžoval, 
možná jen, že kdyby mističky byly 
mnohem větší, tak by to nevadilo. 
Stačili jsme zmrzlinu v poklidu 
sníst, ale z delšího sedění nebylo nic, 
protože nás vyhnal začínající déšť. 

Mgr. Tereza Němečková 
sociální pracovnice



FeStival na KonCi léta
Příchod konce léta je pro většinu lidí špatná zpráva, ale u nás  
v DS „Jitřence“ se na něj těšíme, protože i tato část roku má svůj  
vlastní festival. A tím je „Festival na konci léta“. Tak jako každý rok  
ho pořádá organizace „Ty a Já“ pod záštitou pana primátora města 
Plzně Martina Baxy, který se ho osobně také zúčastnil. Přesto,  
že tento víkend počasí nebylo moc příznivé, během festivalu déšť  
ustal a občas vykouklo i sluníčko, jako kdyby se s námi chtělo ještě 
naposledy rozloučit.
Během celého dne se s amatérskými umělci z různých organizací 
vystřídali i ti profesionální. Za amatérské účinkující vystoupili např. 
ZŠ speciální Skupova, DOZP Milíře, Motýl, o.s., Happy Handicap  
a my - DS „Jitřenka“ s našimi Country tanci. Z profesionálních uměl- 
ců vystoupily hvězdy, jako jsou Michal Prokop, Prime Time Voice. 
Také zde probíhal bohatý doprovodný program jako např. malování 
na obličej a různé soutěže pro děti i dospělé.
Festival jsme si plnými doušky užili a již teď se těšíme na další rok. 

Martina Prošková, DiS., vychovatelka DS „Jitřenka“

výlet do plzeňské Zoo
Ve středu 17. září jsme s několika uživateli navštívili 
zoologickou zahradu v Plzni. Na začátku naší pro- 
hlídky jsme se rozdělili na dvě skupiny, kdy jedna 
skupinka šla navštívit pavilony a druhá se vydala 
poklidnou procházkou kolem venkovních výběhů. 
Měli jsme štěstí na krásné počasí, a proto jsme 
mohli vidět velké množství zvířat. Největší obdiv 
měl hrošík, který se před námi předváděl v blátě, 
a poté žirafy, které svou ladnou chůzí okouzlí snad 
každého. S výletem do zoologické zahrady jsme  
byli všichni velmi spokojeni a doufáme, že příští  
rok ji opět navštívíme.
Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“



vzpomínka na letošní prázdniny 
v „nováčku“
Už jsou pryč! Kdo nebo co? Přece prázdniny. Doba volnosti, skotačení, 
her, koupání, dovádění, výletů – zkrátka dva úžasné letní měsíce.  
Uživatelé DOZP „Nováček“ si jich opravdu užili. Teď už se museli  
zapojit do plnění školních i pracovních povinností, ale o zajímavé  
události rozhodně nouze nebude.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchova DOZP „Nováček“

Tlustí lidé nezoufejte, 
na diety nemyslete, 
buďte rádi za kila, 
co bych za ně zaplatila.

Celý život hubená jsem, 
nejsem o nic zdravější, 
a když přijdou špatné časy, 
jsem ještě hubenější.

Člověk by měl mít zásobu, 
když zlá nemoc přijde, 
aby hned tak nezeslábnul, 
když o kila přijde.

Těžko se pak nabírají, 
když je člověk slabý, 
když vnitřnosti nefungují 
správně tak jak mají.

A tak prosím všechny svaté, 
slitování mějte, 
a nějaká kila navíc 
rychle mi přidejte.

Danuše Pecková 
uživatelka Pečovatelské 

služby  - útvar PS 4



výStava vZpomínKovýCh KuFrů
15.9.2014 jsme zahájili výstavu vzpomínkových kufrů. Uživatelé DS „Sedmikráska“, DZR „Čtyřlístek“ a návštěvníci 
tak mají příležitost nahlédnout nejen do kufrů uživatelů Domova seniorů Bystřany, ale také trochu i do jejich 
osudů. Každý kufr totiž doprovází list s vyprávěním o tvůrci daného kufru. Výstavu jsme z části instalovali  
do reminiscenční místnosti, z části do skleníku v odd. Ergoterapie a budeme ji mít zapůjčenou do 15.10.2014.

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

100 let paní Kubíkové
Dne 9.9.2014 oslavila krásných 100 let uživatelka Domova pro seniory 
„Sedmikráska“, Kotíkovská 15, Plzeň. Vzhledem k tomu, že paní Kubíková 
den narozenin trávila se svojí rodinou, připravili jsme jí oslavu 11.9.2014.  
K životnímu jubileu poblahopřáli paní Kubíkové také ředitel MÚSS  
Plzeň Ing. Vladimír Chuchler, vedoucí útvaru DS „Sedmikráska“ a DZR 
„Čtyřlístek“ Mirka Netrvalová a ostatní zaměstnanci. Ke gratulaci se připo- 
jili také zástupci OSSZ Plzeň – město, od nichž uživatelka obdržela nový 
důchodový výměr bohatší o 2 000,- Kč.  Uživatelku potěšilo množství květin 
a také úžasný DIA dort, o který se rozdělila s gratulanty a ostatními uži- 
vateli. Obrovskou radost měla uživatelka z nástěnky, na které jsme vyvěsili  
fotografie z její oslavy. Paní Kubíkové přejeme do dalších let dobré zdraví, 
veselou mysl a udržení její obdivuhodné kondice!

Bc. Eva Žípková, sociální pracovnice DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



Lékařům
Až jednou dojdu ku konci svých dnů, 
mne zemřít nechte a netočte se tolik okolo, 
vždyť jednou i hrnec rozpadne se v střep, 
i mlýnské kolo jednou zmlkne.

A nevláčejte mne od lékaře k lékaři, 
ušetřete trýznivé hledání sobě i mně, 
každý jednou přestane putovat, 
a starý člověk rád usedne na zápraží.

O to se starejte, aby se trýzeň umírání  
na spánek změnila, 
a ne na lékařské jeviště, 
stará loď hledá přec klid v přístavu, 
a nemocné zvíře uléhá ve vší tichosti.

Nechci mít „Odpočívej v pokoji“  
až na náhrobku, 
vždyť to už budu beztak pod drnem, 
mám prosbu k vám, lékařům,  
až jednou dojdu tak daleko: 
„Nechte mne už předtím na pokoji!“

Danuše Pecková, uživatelka  
Pečovatelské služby – útvar PS 4

Zavírání ZahraDy
Druhý podzimní den, tedy 24.9.2014, jsme pomyslným klíčem 
uzamkli zahradu v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“.  
K poslechu i tanci našim uživatelům zahrál pan Miloš Chalou- 
pek, kterého doprovodila zpěvačka Petra. 

S pobytem na zahradě často spojujeme grilování a ani tato akce 
nebyla o tradiční grilované klobásy ochuzena. Podávali jsme je  
s křenem, hořčicí a čerstvým chlebem.

Podzimní dny bývají spíše chladné, ale po celou dobu našeho 
pobývání na zahradě krásně hřálo svítící slunce. Uživatelé  
obou našich Domovů byli spokojení a v dobré náladě, mnozí  
z nich se ke zpěvu obou protagonistů směle přidali, tak jako  
četní rodinní příslušníci, kteří přišli navštívit své milé.

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



ZPRAVODAJ MÚSS PLZEŇ, vydavatel: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345,  
povoleno Ministerstvem kultury České republiky ze dne 19.6.2006, registrační číslo: MK ČR E 16846

„SeDničKa“, „SvětničKa“, 
„poKojíčeK“, „obýváčeK“
15. září 2014 ve 12 hodin jsme slavnostně otevřeli naši novou remi- 
niscenční, tedy vzpomínkovou místnost. Těchto pár okamžiků v běhu 
pracovních povinností bylo určeno pro vedení DS „Sedmikráska“  
a DZR „Čtyřlístek“ z velké části také jako vyjádření díků za pomoc  
s realizací, zařizováním a sběrem vhodných předmětů. 
V úvodu bylo řečeno pár slov k reminiscenční terapii jako takové,  
o malou kulturní vložku se postarala baletka (dobrovolnice DC ADRA 
Plzeň) z plzeňského Divadla J. K. Tyla Terezka Piechuczková a poté  
již nic nebránilo přestřižení pásky. Nůžky v rukou nemohl mít nikdo 
jiný než vedoucí Domova paní Mirka Netrvalová. Následovalo malé,  
ale stylové občerstvení – melta a třená bábovka.
Uživatelé obou našich Domovů jsou postupně zváni do reminiscenční 
místnosti a tato pozvání rádi přijímají, a to zvláště ti, kteří do ní ne- 
vstupují poprvé. V „sedničce“ se uživatelům moc líbí, což je znát nejen 
z rozzářených očí, když naleznou předmět, který kdysi doma měli,  
ale také z komentářů... Společně hledáme vhodnější pojmenování  
tohoto místa než je pro uživatele tak složité - reminiscenční místnost.

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


