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m ě s t s k ý  ú s t a v  s o c i á l n í c h  s l u ž e b  m ě s t a  p l z n ě

Vůně Vánoc na DS „Kopretina“  
a DZR „Petrklíč“
přípravy na nejkrásnější dny v roce začaly pečením perníčků, lineckého  
cukroví a výrobou kokosových kuliček. vůně, která se nesla chodbou 
našeho domova, nenechala nikoho na pochybách, že vánoce jsou již  
za dveřmi.
Advent jsme zahájili společným zpěvem koled, které nám přišla zahrát  
a zazpívat studentka plzeňské konzervatoře Tereza Zimčíková a naše  
dobrovolnice Anna Vomáčková. Se setměním jsme se z haly přemístili  
na naši zahradu a s napětím očekávali slavnostní rozsvícení velkého  
vánočního stromu, který se  rozzářil všemi pestrými barvami. Slavnostní  
události se zúčastnil i náš pan ředitel ing. Vladimír Chuchler, který nás  
svou návštěvou potěšil.
Naši obyvatelé si rozhodně nenechali ujít možnost podílet se na zdobení 
vánočních stromečků a na výzdobě svého domova. Vystřihování jemných 
vánočních motivů z bílého papíru chtělo hodně trpělivosti a zručnosti.

Pokračování na straně 2.

MiKulášSKá 
obchůZKa
Stalo se již tradicí, že každým 
rokem navštíví náš „Domov“ 
nebeská trojice s mikulášskou 
nadílkou. Na každý pokoj zašel 
Mikuláš, anděl a rozpustilý čert 
potěšit uživatele svým laskavým 
slovem a veselým povzbuzením 
společně zanotovanou písničkou 
či říkadlem a připomenout tím 
tradici svátku sv. Mikuláše, tře- 
baže v našem „Domově“ při- 
padl letos na pátek 4.12.2015. 
Na Mikuláše se naši uživatelé 
těší se stále stejným nadšením.

Dana Macháčková 
pracovník v sociálních službách 
pro nepedagogickou činnost DS 

„Sedmikráska“  
a DZR „Čtyřlístek“



Vůně Vánoc na DS „Kopretina“  
a DZR „Petrklíč“
Dokončení ze strany 1.
Nasát sváteční atmosféru jsme se vypravili na náměstí Republiky, kde pro- 
bíhají každoroční vánoční trhy. U dřevěného vyřezávaného betléma  
se sochami v životní velikosti se naši obyvatelé chtěli vyfotit a stejně tak 
nemohli jen tak bez povšimnutí minout roztomilého živého oslíka.
Den „D“ nastal 16.12.2015, kdy u nás proběhl „Ústavní štědrý den“.  
Již v dopoledních hodinách měli naši uživatelé možnost navštívit zajímavý 
program v jurtě, kde vystupovala taneční skupina ADETO s italsko - ci- 
kánskými tanci, pod vedením Veroniky Máslové. Dalším účinkujícím  
byla oblíbená Senior kapela, která téměř všechny posluchače dokázala  
rozezpívat. Jejím repertoárem  byly tentokrát hlavně vánoční koledy,  
ale i lidové písničky. 
Po obědě s rybí polévkou a vánočkou následoval koncert harmonikáře  
pana Josefa Míky, který v hale na DS „Kopretina“ u vánočního stromečku 
potěšil svou hrou a zpěvem naše uživatele.
Slavnostní tradiční štědrovečerní večeře s rybím i kuřecím řízkem a bram- 
borovým salátem proběhla ve sváteční  atmosféře podmalované vánočními 
koledami. Slavnostní stoly byly ozdobeny i kreativní květinovou mísou,  
vyrobenou z různých druhů zeleniny, jejíž autorkou je Lenka Kovářová, 
pracovnice v soc. službách na DS „Kopretina“. Za její krásnou zeleni- 
novou dekoraci, která sklidila velký obdiv moc děkujeme. Na vánoční 
výzdobě na DZR „Petrklíč“ se velkou měrou podílela Lenka Tejčková,  
pracovnice v soc. službách, které za originální a hezky naaranžované  
svícny a vánoční vázy  děkujeme.
Věříme, že společná práce celého kolektivu DS „Kopretina“ a DZR  
„Petrklíč“ přispěla k nezapomenutelným a příjemně prožitým vánočním 
svátkům našich uživatelů.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



ochutnáVKa Vánočního 
PečiVa S žiVou huDbou
Ve středu 23.12.2015, tedy v den, kdy nás dělil již jen krůček  
k jednomu z nejkrásnějších dní v roce, jsme si uspořádali ochut- 
návku vánočního cukroví, které jsme napekli spolu s uživateli  
na volnočasových aktivitách. Protože k dobrému jídlu a pití patří 
také dobrá hudba, zahrát uživatelům přišel syn bývalé uživatelky, 
skvělý muzikant pan Pohořelý v doprovodu pana Brunclíka, který 
atmosféru doplnil o poezii s vánoční tématikou. Tento zážitek 
byl dopřán uživatelům Domova nejen v jídelně, kde ochutnávka 
probíhala, ale i na všech pokojích. Mohu říct, že pro nás všechny  
to byl zážitek plný emocí a uvědomění si pravé podstaty Vánoc.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Městský ústav  
sociálních služeb 
města Plzně 
ocenil nejlepší 
zaměstnance
Závěrem kalendářního roku vyhodno- 
cuje tradičně ředitel Městského ústavu 
sociálních služeb města Plzně nejlepší 
zaměstnance jím řízené organizace. 
Návrhy na ocenění podávají vedoucí 
zaměstnanci organizace během měsíce 
listopadu a zaměstnanci, který získá 
nejvíce „nominací“ je titul „Nejlepší 
zaměstnanec MÚSS Plzeň za kalendář- 
ní rok ...“ udělen při poslední poradě 
vedení MÚSS Plzeň v příslušném 
kalendářním roce. 
Toto morální ocenění je společně  
s finanční odměnou udělováno zaměst- 
nancům, kteří v rámci sjednaného  
pracovního poměru dokáží pro čin- 
nost organizace „udělat něco navíc“, 
ochotně spolupracují s ostatními 
zaměstnanci, samostatně řeší vzniklé 
problémy, jejichž pracovní výkon  
a výsledky jsou mimořádné. 
Nejlepšími zaměstnanci za kalendářní 
rok 2015 byli vyhodnoceni Mgr.  
Martina Ronzová, vedoucí útvaru  
„Provozní oddělení Lochotín“ a pan  
Václav Hrabě, truhlář útvaru „Doprava 
a služby“.
Mgr. Martina Ronzová v roce 2015 
dokázala vést nově zřízený provoz 
centrální kuchyně MÚSS Plzeň a or- 
ganizačně zvládnout centralizaci čtyř 
prádelenských provozů do centrální  
prádelny MÚSS Plzeň, to vše při  
bezproblémovém plnění všech dalších 
povinností vyplývajících z funkce  
vedoucí útvaru „Provozní oddělení 
Lochotín“, do které nastoupila teprve  
v průběhu loňského roku.
Václav Hrabě dlouhodobě plní povin- 
nosti vyplývající z uzavřené pra- 
covní smlouvy, ochotně zastupuje jiné 
zaměstnance, odvádí práci v nejvyšší 
kvalitě, úkoly plní rychle a zodpověd- 
ně, je schopen pracovat na zadaných 
úkolech samostatně, je zcela loajální  
k zaměstnavateli.



SPolečenSKý VečeR MÚSS MěSta PlZně 
KRáSná huDba + beZVa PaRta = SKVělý VečeR



štědrý den pro uživatele
Tradičně v mírném předstihu proběhl 16. prosince Štědrý den pro uživatele 
v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“. Byla to vánoční slavnost se vším,  
co k takové slavnosti náleží. Od rána zněly Domovem reprodukované koledy, 
které přerušilo vánoční přání vedoucí Domova Mirky Netrvalové. Dopolední  
program zahájil svým pozdravem a přáním nejen k Vánocům, ale také  
do roku 2016 uživatelům starosta Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav 
Brabec. Následovalo pěvecké vystoupení oceněných dětí, které navštěvují 
třídu sólového zpěvu v ZUŠ B. Smetany. Štědrý den se neobejde bez rybí 
polévky a vánočky, podávané k obědu a smaženého kapra s bramborovým 
salátem, které byly servírovány ve vyzdobené jídelně pro mobilní uživatele 
večer v 16.00 hodin. Ostatní si tyto umně kuchyní přichystané dobroty  
vychutnávali na pokojích. Následoval další kulturní program, sestávající  
převážně z tanečních vystoupení. Konkrétně do Domova přijely malé  
baletky z Baletní školy Divadla J. K. Tyla, trochu větší tanečnice s prapory  
z Paprsku a poloprofesionální taneční pár z Taneční školy Koloseum  
Dance Team. Nejen zážitky po okraj naplněný den uzavřelo vystoupení 
folklórního souboru Jiskra 58, které padlo do noty snad každému uživateli. 
Podle reakcí byly sympatie vzájemné.
Všechny zaměstnance Domova velmi zahřálo u srdce vyjádření díků  
za péči a starost od uživatelky Marie Divišové.

Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Vánoční bohoSlužba
Letos jsme jako každý rok v prosinci vyrazili služebním automobilem spolu s uživateli na vánoční mši svatou  
do salesiánského kostela svatého Martina a Prokopa v plzeňské čtvrti Lobzy. Mše svatá o křesťanských svátcích 
v sobě nese pohodu a klid, který v předvánočním čase všichni potřebujeme. Pan farář dal každému přítomnému 
požehnání, za nás všechny se pomodlil a nakonec jsme si společně zazpívali nejznámější české koledy.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“



Vánoční tRhy
Jako každý rok jsme i letos navštívili předvánoční trhy na náměstí Republiky. S našimi uživateli jsme  
obešli stánky s vánočním sortimentem, viděli práci zručného kováře a tkalce na malém tkalcovském stavu. 
Také jsme se potěšili se zvířecími mazlíčky, které jsme mohli nakrmit. Při prohlídce vyřezávaného betléma  
jsme popíjeli vánoční punč. Na závěr našeho výletu jsme navštívili kostel sv. Bartoloměje, kde jsme  
obdivovali vyřezávaný historický betlém. Rády bychom poděkovaly jak „Dopravě“ za bezproblémový  
a bezpečný odvoz uživatelů, tak Zuzaně Kolduškové, dobrovolnici DC ADRA Plzeň. 

Pracovnice v sociálních službách pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

ohlédnutí za projektem  
„Plzeň - evropské hlavní město  
kultury 2015“
Pozvání na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ přijal pan Petr Janoušek, 
který je členem marketingu projektu Plzeň 2015. Dozvěděli jsme se,  
že první myšlenka  vzešla od řecké ministryně kultury Meliny Mercouri, 
která měla ideu sbližovat evropské národy. Pan Janoušek nám přiblížil,  
jaké podmínky Plzeň musela splnit, aby mohla být vybrána jako vítězné 
město. Byli jsme překvapeni, že již od roku 2008 se vážně uvažovalo  
o Plzni, která ale ještě musela bojovat o prvenství s Ostravou a málokdo  
asi ví, že souboj byl opravdu těsný, neboť Plzeň vyhrála pouze o 1 hlas.

Přednáška byla zpestřena poutavým  
promítáním záznamů z nejdůležitěj- 
ších proběhlých akcí, jako bylo sa- 
motné velkolepé zahájení na náměstí 
Republiky s pestrým programem  
a s provazochodcem Davidem Dimi-
trim, který nad hlavami početných 
diváků ušel 240 metrů a překonal 
výškový rozdíl 40 metrů od věže 
františkánského kláštera na věž kos- 
tela svatého Bartoloměje. Dále jsme 
například shlédli průběh „Festivalu 
světla“ s fascinujícími světelnými  
efekty na budově Západočeského 
muzea, záznam z „Festivalu 9 týdnů 
baroka“ a působivé představení  
a průvod osmi obřích loutek, z nichž 
nejvyšší měřila 8 metrů.
Co vše do budoucna tento projekt 
přinese se ještě ukáže. Některé pro- 
jekty, které byly nastartovány, budou 
i v následujících letech pokračovat  
a přinášet tvořivost, radost, návštěv- 
nost a zviditelnění města Plzně  
na mapě Evropy. 
Panu Petrovi Janouškovi za velmi  
zajímavý způsob prezentace a také 
drobné reklamní dárky pro naše 
uživatele moc děkujeme.

Šárka Bartošková 
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost 
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



Zš RůžoVKa 
Ve středu 9.12.2015 mezi uživateli panovala veselá 
nálada a zvědavost. Všichni jsme s napětím očekávali 
vystoupení žáčků z 26. ZŠ Růžovka. Netrvalo dlouho 
a chodbami se nesl hřejivý dětský smích, který nás 
všechny naladil na tu pravou vánoční vlnu. Děti  
v doprovodu svých učitelek dorazily v hojném počtu, 
vybavené velkým množstvím rekvizit. Převlékly se  
do kostýmů, naladily flétničky a my mohli s obdivem 
sledovat pásmo plné básniček, písniček a scének s vá- 
noční tématikou. Nakonec jsme si společně zanotovali 
známé koledy a žáčky odměnili drobnou sladkostí.  
Již nyní se velmi těšíme na další krásná vystoupení.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Mikulášské překvapení
K nám na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ přišla  
vzácná a nečekaná návštěva, aby přinesla radost a i tro- 
chu rozruchu našim obyvatelům. Mikuláš a jeho tým 
dorazili s předstihem již 3. prosince, ale to vůbec nevadilo,  
neboť překvapení uživatelé nešetřili chválou a úsměvy. 
Mikuláš s andělem štědře obdarovávali naše obyvatele 
a ti přislíbili, že po celý rok budou hodní, aby se zas  
za rok mohli těšit na další mikulášskou návštěvu.  
A kdo se skrýval za povedenými a i strach nahánějícími 
maskami? Jitka Homanová a Lenka Kovářová, pracov- 
nice v soc. službách na DS „Kopretina“, dále Bc. Šárka 
Millerová, sociální pracovnice a Jana Jurníková, provozně 
hospodářská pracovnice, kterým za jejich ochotu  
a nasazení patří velké poděkování a slova díků.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro nepedagogickou činnost  

DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



Slavnostní zakončení  
iii. ročníku Seniorského lycea
K řádnému absolvování studia náleží slavnostní ukončení. Také v našem 
Domově ctíme tuto tradici a tento rok jsme již potřetí uspořádali,  
nastudovali, připravili a odpřednášeli cyklus přednášek Seniorského  
Lycea. Jako v předešlých ročnících byla účast frekventantů příkladná  
a nejen to nás jaksi zavazuje je neochudit o zakončující „obřad“.  
„Promoce“ se konala na konci měsíce listopadu, 26., ve vyzdobené jídel- 
ně Domova. Absolventům studia přišlo opět zahrát Sojkovo kvarteto  
a s představením činnosti Rotary klubu vystoupil „patron“ Seniorského  
Lycea JUDr. Dobroslav Zeman. Také tentokrát se na závěrečný  
ceremoniál přišla podívat zakladatelka Lycea, naše bývalá kolegyně  
Romana Kadaňová.

Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

PřeDVánoční PoSeZení S otou helleReM
Dne 21.12.2015 proběhlo v jídelně našeho Domova předvánoční posezení s hudbou Oty Hellera.  
V úvodu přišel uživatele pozdravit a popřát vše nejlepší do nového roku ředitel MÚSS ing. Vladimír 
Chuchler. Při posezení se podávala káva a cukroví, které jsme napekli společně s uživateli. Nechyběla  
ani dobrá nálada a žertovné písně muzikantů.

Pracovnice v sociálních službách pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



advent  
v „Jitřence“
V prosinci bylo v DS „Jitřenka“ opravdu 
živo. Přišel nás navštívit Mikuláš s čertem 
a andělem. Jako každý rok přišla v převleku 
Mikuláše paní Věra Hoťková, čerta si užila 
Pavla Kadlecová a anděla dělala naše 
uživatelka Eva Buřičová. Jak bylo vidět,  
v našem stacionáři jako každý rok nikdo  
nezlobil a rozdávaly se jen dárečky a úsměvy.
Na Mikuláše i následné vánoční posezení 
jsme se dobře připravili. Uživatelé napekli  
cukroví a společně jsme nacvičili krátký 
zábavný program včetně několika vánočních 
koled, u kterých nás doprovázeli naši známí 
kamarádi (Marta s Davidem). Obě akce jsme 
si všichni příjemně užili včetně rodinných 
příslušníků našich uživatelů. 

PSS Monika Strychová 
vychovatelka Martina Prošková, DiS.

MiKulášSKá naDílKa
Jako každý rok i letos za námi do „Sněženky“ zavítalo slavné trio čert, 
anděl a Mikuláš. Navštívili každý pokoj, kde uživatelům předali nadíl- 
ku výměnou za hezkou báseň či píseň a popřáli hezké vánoční svátky.  
Již se těšíme, až je u nás v Domově uvítáme příští rok.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“
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Vánoční vystoupení Mš
V pondělí dne 7.12.2015 nás navštívili naši kamará- 
di z 81. a 51. MŠ Plzeň. Menší kamarádi z 81. MŠ 
předvedli pásmo písniček a básniček s vánoční  
tématikou. Děti z 51. MŠ zahrály „Betlémský příběh 
o narození Ježíška“ a jako obyčejně přidaly anglickou 
písničku. Obě vystoupení byla velmi zdařilá a velice  
potěšila naše uživatele. Na závěr vystoupení děti 
předaly všem drobné vánoční dárečky vlastní výroby. 
Jeden z našich uživatelů na oplátku věnoval dětem 
vymalované vánoční obrázky.
Pracovnice v sociálních službách pro nepedagogickou 

činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

PoSeZení  
u Vánočního 
StRoMKu
Na středu 16. prosince jsme se všichni dlouho těšili. 
Tento den se uskutečnil Ústavní štědrý den, během 
kterého jsme společně s uživateli a jejich rodinami 
oslavili blížící se Vánoce. Uživatelé v doprovodu 
svých blízkých dorazili v hojném počtu a svátečně 
naladěni. Prožít s uživateli a námi tento výjimečný 
den a přiložit ruku k dílu přišli také někteří 
zaměstnanci DZR „Sněženka“ v době svého volna.  
K poslechu nám zde zahrála živá hudba a krásné  
svátky všem přišel popřát i starosta ÚMO 3 pan 
Radislav Neubauer. Všem zúčastněným děkujeme  
a přejeme krásné prožití nadcházejících svátků.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách 
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“


