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Cvičíme  
na zahradě
Jarní sluneční paprsky probouzí  
k životu nejen přírodu, ale také 
my ve „Sněžence“ jsme za hezkého 
počasí velmi aktivní. Po chlad- 
ných dnech si doslova užíváme 
pobyt na čerstvém vzduchu.  
Hezké dny nejraději trávíme  
procházkami v parku, či zahradě 
Domova, kde hrajeme hry, posi- 
lujeme tělo, či se jen kocháme  
krásou probouzející se přírody.

Ivana Syrovátková 
pracovník v sociálních službách 

pro výchovnou činnost 
DZR „Sněženka“

návštěva výstavy Jiřího Trnky
V pátek 17.4.2015 jsme s obyvateli z DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ 
navštívili interaktivní výstavu Jiřího Trnky v Západočeském muzeu.  
Výstava nese název podle pohádkové knihy „Zahrada“, kterou napsal  
a ilustroval Jiří Trnka. Mohli jsme vidět zlého kocoura, velrybu recitující 
básně pozpátku, slony s cirkusovými výstupy či pohled do očí trpaslíka. 
Každá výstavní místnost je jiná a má svoji vlastní atmosféru plnou origi- 

nálně vytvořených animací a audiovi- 
zuálních efektů. 
Jiří Trnka byl plzeňským rodákem, 
který se narodil 24.2.1912 ve čtvrti 
Petrohrad. Odmala byl v úzkém  
kontaktu s loutkami, které se vyráběly 
v jejich rodině. Proslavil se jako jeden 
ze zakladatelů českého animovaného 
filmu a také jako ilustrátor, sochař, 
scenárista, loutkář a režisér. Mezi jeho 
nejznámější loutkové filmy patří Staré 
pověsti české, Dobrý voják Švejk a ce- 
lovečerní film Sen noci svatojánské. 

Šárka Bartošková, terapeutka DS 
„Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



OChranná 
známka mÚSS
Služebně starší spolupracovníci si jistě vzpomenou,  
že přibližně před 10 lety vzniklo z tehdejších tří  
vedle sebe umístěných srdcí nové, originální logo 
MÚSS v podobě tří srdcí nad sebou umístěných 
v kruhu, doprovozených názvem Městský ústav 
sociálních služeb města Plzně, které je používáno  
dodnes, (viz mj. úvodní strana tohoto Zpravodaje 
nebo služební automobily, atd...).
Loga jsou označení, pomocí nichž firmy identifikují 
samy sebe i své výrobky a služby. Tím se pro zákaz- 
níky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášejí  
stejné nebo podobné výrobky a služby. Na úrovni 
MÚSS města Plzně se jedná o „Soubor činností  
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem  
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vylou- 
čení“. Ne všechna na trhu takto aplikovaná loga však 
požívají automaticky právní ochrany před jejich 
případným zneužitím. Této ochrany se jim dostává 
až jejich registrací a zapsáním v rejstříku ochranných 
známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví ČR.
V podmínkách MÚSS města Plzně jsme získali  
Osvědčení o zápisu ochranné známky k tomuto 
logu v březnu tohoto roku a můžeme jej tak právem  
a s hrdostí vydávat za své duševní vlastnictví k to- 
muto symbolu. Lze proto konstatovat, že městských 
ústavů sociálních služeb jako takových je v rámci celé  
ČR určitě mnoho, jenom jeden má však své logo  
zapsáno v rejstříku ochranných známek jako Městský  
ústav sociálních služeb města Plzně, což potrvá dle 
současné právní úpravy minimálně dalších 10 let.  
Potom bude nutné zažádat o jeho prodloužení.
Mohlo by se zdát, že v činnosti zaměstnanců MÚSS 
se výše popsaným aktem prakticky nic nemění.  
V každém případě však došlo k posílení našeho  
sloganu „umíme pomáhat“ tím, že všichni pracujeme 
pod symbolem, který nás nejen ochraňuje, ale vztaž- 
mo k našim uživatelům a ostatní klientele především 
zavazuje. JUDr. Petr Hrbáček, útvar vnitřní kontroly

vystoupení dětí z mŠ
Nacvičené jarní a velikonoční vystoupení k nám  
tentokrát místo dvou školek přišly předvést pouze  
děti z 51. MŠ Plzeň. Jako obyčejně si na něm daly 
velmi záležet a svým projevem potěšily uživatele 
dvě třídy. Zavítali mezi nás totiž Zajíčci i mladší  
Ježečci z této školky. Jejich vystoupení bylo rozděleno 
do dvou částí. V první předvedly příběh s pecí  
a tanečky, opět zazněla i anglická písnička. Druhá 
část byla složená z písniček o zvířátkách a slepičce  
a kohoutkovi. Jako obyčejně nezapomněly děti  
rozdat uživatelům vlastnoručně vyrobené přáníčko.

Radka Vondrášková, pracovník  
v sociálních službách pro nepedagogickou činnost  

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“





Vystoupení proběhlo na Velký pátek a bylo pro naše 
obyvatele příjemným zážitkem. Písně s hudebním 
doprovodem a scénky s velikonočním poselstvím  
nám zazpívala a zahrála skupina plzeňských křesťanů 
z Apoštolské církve.
Když se řekne Velikonoce, většině lidí se zřejmě vybaví 
pomlázka, vajíčka a svátky jara. Proč se ale v názvu 
„Velikonoce“ skrývají slova veliký a noc?

Historie sahá až asi 2000 let před náš letopočet,  
do Egypta, kde žil po dobu asi 400 let utlačovaný  
a zotročený židovský národ Izraelitů. Hospodin  
vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů.  
Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina  
obětovala Bohu beránka, který byl bez vady a jeho  
krví potřeli rám dveří svého příbytku. Izraelité takto 
byli uchráněni před zkázou, která kolem nich přešla 
bez povšimnutí a oni uprostřed noci vyšli ze svých  
domovů a z Egypta vstříc svobodě. Odtud tedy  
pochází název „Veliká noc“ – „Velikonoce“.
A proč jsou Velikonoce největším křesťanským  
svátkem?
Pán Ježíš přišel oslavit židovské svátky Velikonoc  
do Jeruzaléma a právě v tomto období byl zrazen  
Jidášem, zajat, vyslýchán, mučen a ukřižován. Je-
žíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se  
obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere  
na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bo-
lest a smrt. Byl pohřben do kamenného hrobu, ale tře-
tího dne byl vzkříšen a svým zmrtvýchvstáním otevřel  
cestu do Božího věčného království.

Šárka Bartošková, terapeutka  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

„nováček“ a „Jitřenka“ ve svíčkárně
Uživatelé DOZP „Nováček“ a denní stacionář „Jitřenka“ opět uskutečnili společnou akci. Navštívili výrobnu  
svíček v Liticích. Zatímco se část uživatelů dívala na dokument o výrobě svíček, ostatní se věnovali namáčení  
bílých svící v barelech s různými barvami. Dalším úkolem bylo naplnění celofánových sáčků barevnými 
koupelovými solemi a vykrojení mýdélka. Všichni to zvládli výborně a domů si odvezli krásný dárkový balíček 
vlastních výrobků i spoustu nových zážitků. Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

velikOnOční vySTOupení  
na dS „kOpreTina“ a dzr „peTrklíč“



Tanec na akci - Šikovné ruce
První dubnový pátek jsme se zúčastnili s uživateli DS „Jitřenka“ tradič- 
ní akce „Šikovné ruce“ na Náměstí Republiky. Počasí nám moc nepřálo,  
proto jsme vyrazili pouze s tanečníky a ostatní uživatelé nás podpořili  
na dálku. Na Šikovných rukou se nám líbilo, prošli jsme si prodejní stánky  
a shlédli vystoupení dětí z DOZP „Nováček“, které vystupovaly před námi. 
Na pódiu jsme předvedli naší úplnou novinku - Benátskou noc. Zatím 
jsme tancovali sami, ale v červnu v Tachově předvedeme tento taneční 
kus společně s tanečníky „Jitřenky“ i „Nováčku“, máme každotýdenní 
pravidelné tréninky a práce nám jde krásně od ruky.

Pavla Kadlecová, DiS., pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost DS „Jitřenka“

návŠTěva na revanŠ
9.4.2015 jsme se s uživateli DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ vydali 
oplatit nedávnou návštěvu do DZR „Sněženka“. Tak jako návštěva přátel  
z Bor u nás na Lochotíně, tak i ta naše probíhala ve velmi příjemné náladě,  
opět se trochu vzpomínalo, společně jsme si dali kávičku a výborné koláčky, 
které nám uživatelé spolu s terapeutkou Ivankou připravili. Na závěr  
návštěvy jsme si vzájemně předali malé, zato vlastnoručně vyrobené dárečky 
a prohlédli si zázemí Domova a jurtu na zahradě. Děkujeme také oddělení 
dopravy MÚSS za příkladnou péči a dopravu.

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



kluB Taneční  
2. díl
S příchodem jara byl v Domově  
„Sedmikráska“ a „Čtyřlístek“ 17.3. 
zahájen „Taneční klub“, který bude 
probíhat pravidelně v úterý jeden- 
krát v měsíci v odpoledních hodi- 
nách od 13.30 hod. a zúčastnit se 
ho mohou uživatelé všech odděle-
ní z obou Domovů. Poprvé proběhl  
v Hudebním salónku na oddělení 
Ergoterapie a podruhé 14. dubna  
v zahradě našeho Domova. 
Taneční terapie se praktikuje  
vsedě, aby se jí mohli účastnit 
také imobilní uživatelé. Za do- 
provodu reprodukované hudby, při 
skladbách svižnějšího, rytmického,  
ale i pomalejšího, relaxačního 
tempa, mají uživatelé prostor pro 
vyjádření pohybového výrazu ať 
už svým tělem nebo za použití cvi- 
čebních pomůcek např.: kroužků, 
kuželů, šátků, míčků. Částečně je 
taneční terapie zaměřena i na pro- 
cvičování koordinace pohybů  
a spolupráce obou mozkových  
hemisfér tj. provedení určitého po- 
hybu paže a nohy zároveň, křížení 
– kombinování levé a pravé strany. 
Celá terapie tancem je vedena v zá- 
bavné formě, uvolněně, se snahou 
vcítit se do hudby a vést pohyby tak, 
aby se každý z uživatelů mohl sebe- 
realizovat podle svých schopností. 

Dana Macháčková  
pracovník v sociálních službách 

pro nepedagogickou činnost  
DZR „Čtyřlístek“

velikOnOční BOhOSlužBa
Jako každý rok jsme se společně s našimi uživateli účastnili bohoslužby  
u příležitosti velikonočních svátků. V dopoledních hodinách jsme se vyda-
li do nedalekého kostela v Plzni Lobzích, kde se tradičně setkáváme. Celý  
obřad se nesl ve slavnostní náladě a naši uživatelé se již těší na další návštěvu.

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

MÚSS PLZEŇ VÁS ZVE NA 

SpOlečenSkÝ večer
29. KVĚTNA 2015 OD 18.00 HODIN  

V RESTAURACI ALFA
HUDBA: DJ MIROSLAV POLÁK



velikOnOční dOzvuky
Velikonoční výzdoba, voňavá nádivka, napečená linecká vajíčka a zajíčci, 
pomlázka... Takto vybaveni jsme se u nás v Domově jali oslavit svátky  
jara. Nejenže byl Domov vyzdoben, ale i uživatelé se velkým dílem podíleli  
na přípravách a pečení nádivky, která provoněla budovu až do 2. patra  
a kterou si mohli dopřát v dubnové „Cukrárně“. Dále jsme společně pekli,  
plnili a zdobili linecké jarních tvarů. Uživatel pan Šmídl umně upletl  
všechny pomlázky, jež se v tu dobu v Domově vyskytovaly. Samotná  
oslava proběhla 21. dubna v jídelně Domova, kde jsme se společně sešli  
na velikonočním posezení. Zpívalo se a hrálo, při výborné kávě si mnozí  
pochutnali na velikonočním cukroví. Prostě nám bylo společně dobře  
a veselo, a tak by to mělo být nejen o Velikonocích.

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

Cestopis o kubě na dS „kopretina“ a dzr „petrklíč“
O své zážitky z několikatýdenního pobytu na Kubě se s našimi obyvateli přišla podělit paní Krásná  
z organizace Totem. Komentované promítání bylo poutavé a často opepřené zajímavostmi z proběhlé cesty  
a ze života místních lidí. Všichni jsme byli jejími zážitky a krásnými fotografiemi nadšeni.

Šárka Bartošková, terapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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110. narozeniny 
paní marie  
Behenské 
Dne 2. dubna 2015 oslavila výz- 
namné výročí 110 let uživatelka 
Pečovatelské služby paní Marie  
Behenská. Blahopřejeme k výročí  
a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Zaměstnanci Pečovatelské služby

výroba svíček
Dne 23. dubna v našem Domově 
oficiálně započala domácí výroba  
svíček. Tímto bychom rádi podě- 
kovali panu Jiřímu Dufkovi, který 
našemu Domovu věnoval kompo- 
nenty a potřebný materiál. 
Naši uživatelé to samozřejmě nene- 
chali bez povšimnutí a ihned ráno 
se scházeli ve velkém počtu v jurtě 
na zahradě našeho Domova, která 
nám pro tentokrát posloužila jako 
kreativní dílna. Poodhalili jsme taje 
tohoto tradičního řemesla a mohli 
se pustit do práce. Tentokrát jsme 
si vyzkoušeli tvorbu rolovaných sví- 
ček z voskových pláství a svíčky lité 
do silikonových forem. Netrvalo 
dlouho a začala nám pod rukama 
vznikat krásná díla rozličných barev 
a tvarů, na která jsme náležitě hrdí  
a již se těšíme na příští tvoření.

Ivana Syrovátková 
pracovník v sociálních službách  

pro výchovnou činnost  
DZR „Sněženka“

„CeSTy“ plzeňanek
V rámci III. ročníku Seniorského Lycea se v měsíci březnu  
a dubnu konaly další dvě přednášky. 
Březnová byla opět evropská, s terapeutkou Lenkou Lohrovou  
se frekventanti Lycea podívali do Španělska. Dubnové Lyceum 
vonělo dalekou exotikou, přednášející Hanka Nigrinová vyprávěla  
o své cestě po jihoamerické Venezuele. Obě přednášky byly  
doplněny krásnými obrázky z cest.

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


