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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

V barVách Plzně
Díky titulu plzeň evropské hlavní město kultury 2015, který naše  
město již půl roku hrdě nese, jsme i my uspořádali zahradní slavnost 
v barvách plzně! 17. června 2015 se vše neslo nejen v těch pomyslných 
barvách, ale také ve stříbrné, zlaté, zelené a červené...
Zahájit 17. ročník Zahradní slavnosti přijela náměstkyně primátora pro  
oblast školství a sociálních věcí Bc. Eva Herinková. Obyvatele Domova, 
přátele a pozvané hosty pozdravila a oficiálně - nakrojením dortu začala  
tento, pro všechny zúčastněné slavnostní den. 
Jako první se tradičně na pódiu prezentovali uživatelé DS „Sedmikráska“  
a DZR „Čtyřlístek“ a to, tradičně, dvěma nacvičenými skladbami. Secvičené 
vystoupení na svižnou píseň plzeňského rodáka Karla Gotta nenechalo 
nikoho na pochybách, že jsme Plzeňáci tělem i duší. Druhá skladba nebyla 
sice doprovozena zpívající rodačkou (Lilka Ročáková), nicméně byla letní, 
slunečná a hlavně bílo-žluto-zeleno-červená. Uživatele dalších Domovů 
MÚSS (DS „Kopretina“, DZR „Petrklíč“, DZR „Sněženka“, Denní stacionář 
„Jitřenka“ a DOZP „Nováček“), kteří na pódiu vystupovali, nesli tuto  
svižnou plzeňskou štafetu pevně dál až k Barevnému gejzíru, který spolu  
s písničkovým poděkováním dětí z 81. MŠ Plzeň uzavřel dopolední část.

Pokračování na straně 2.

Koncert  
„Senior kapely“ 
Chuť si společně zazpívat a po- 
slouchat krásné melodie lidových 
písniček mají naši obyvatelé  
z DS „Kopretina“ a DZR „Petr- 
klíč“ stále. Na začátku června 
2.6. v teplý a slunečný den jsme 
přivítali v jurtě sedmičlennou 
smíšenou „Senior kapelu“, která  
se angažuje hlavně ve volno- 
časovém centru „Totem – RDC“. 
Písničky byly veselé a jiné zase 
tesklivé, ale skoro každý si mohl 
zanotovat právě tu svou oblíbe- 
nou. Pro velký ohlas našich 
uživatelů, kteří byli nadmíru  
spokojeni, rádi tuto kapelu  
v budoucnu opět přivítáme.

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



V barVách Plzně
Dokončení ze strany 1.
Odpolední blok programu otevřely sličné mažoretky ze „Studia 22“.  
Děvčata vystřídala první část vystoupení Heligonkářů, a protože byli  
pánové zatím bez zpěvačky, chopily se mikrofonu terapeutky Dana 
Macháčková a Hanka Nigrinová a zazpívaly několik nejznámějších lido- 
vých písní. Kolem 15. hodiny se v zadní části naší krásné zahrady začali 
scházet členové Klubu chovatelů anglických dostihových plemen ČR o.s.  
se svými ušlechtilými svěřenci, aby nám všem v 15.15 hod. mohli něco  
málo povyprávět právě o životě s nimi. Poté již bylo pódium přenecháno 
Jiskřičce, tedy dětskému folklórnímu souboru. Děti zatančily, zahrály  
a zazpívaly písničky z Plzeňska, z Chodska a Žinkovska. Závěrečný koncert  
obstarali, v plném složení, oblíbení Heligonkáři.
Po celou dobu trvání Zahradní slavnosti se mohli uživatelé a návštěvníci 
občerstvit grilovanými dobrotami, pivem, kofolou, koláči a především děti 
nanuky. Tradičně nechyběl ani stánek s výrobky z dílny našich šikovných 
uživatelů.
Součástí letošní Zahradní slavnosti byla našimi sociálními pracovníky 
uspořádaná výstava o historii Plzně. Návštěvníci Domova si ji mohou 
prohlédnout až do konce tohoto roku.
Závěrem nemohu nepoděkovat řediteli MÚSS Ing. Vladimíru Chuchlerovi, 
vedoucí Domova Mirce Netrvalové a všem, kteří se opět tak profesionálně 
podíleli na skvělém zvládnutí letošní Zahradní slavnosti. Děkuji.  

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



Osmiboj seniorů 
a zdravotně 
postižených
pořádaný Odborem sociálních služeb města Plzně 
a Plzeň 2015. 2. ročník tohoto sportovního klání 
se letos konal pod záštitou Bc. Evy Herinkové, 
náměstkyně primátora města Plzně, 24.6.2015  
a to v CPTS Zbůch. Městský ústav sociálních  
služeb tam měl silné zastoupení tří družstev. 
Šikovní sportovci z řad uživatelů DS „Sedmikráska“  
a DZR „Čtyřlístek“ si odnesli hned několik cen.  
2. a 3. místo ve skupinovém klání, paní Mária  
Gorylová získala pohár za nejlepší výsledky v sou- 
těži a pan Bohuslav Pavlík se postavil na druhý 
nejvyšší stupínek v soutěži jednotlivců. Jednotlivé 
disciplíny byly výborně připravené a i jinak bylo  
o sportovce a doprovod skvěle postaráno.

Radka Vondrášková, pracovník v sociálních 
službách pro nepedagogickou činnost  

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

zahradní SlaVnOSt
Jako se již stalo tradicí, Domovy na Kotíkovské ulici 
pořádaly Zahradní slavnost, na kterou jsme byli pozváni 
i my. Velice rádi jsme se zúčastnili a přispěli k programu 
nejen naším vystoupením, za které jsme byli odměněni 
potleskem a malým dárkem, ale i stánkem s výrobky 
uživatelů. Organizace Zahradní slavnosti byla výborná, 
nechybělo občerstvení a roznášené nápoje. Tímto velice 
děkujeme za pozvání a příjemně strávený den.

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



„nováček“ 
Kašperské hory 
podruhé
Letos opět vyrazili uživatelé DOZP 
„Nováček“ na rehabilitační pobyt 
do Kašperských Hor do penzionu 
Holeček. Krásná šumavská příroda 
je vytáhla na pořádné tůry. Vyšli  
na kopec Šibeničák, vydali se ze všech  
sil při výstupu na hrad Kašperk, 
poznali Sušici i  s  pohyblivým 
Betlémem. Samozřejmě za odměnu 
a na posilněnou nesměla chybět 
návštěva cukrárny. A protože ještě 
neprošli všechno, co  si přáli vidět,  
těší se tam příští rok zase.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru 
Výchova DOZP „Nováček“

zahradní SlaVnOSt  
z pohledu obyvatel dS „Kopretina“  
a dzr „Petrklíč“
Také naši uživatelé, nakonec samé ženy, se dlouhodobě připravovaly  
na veřejné vystoupení na Zahradní slavnost v DS Kotíkovská.  
Po společném schválení vybrané písničky a choreografie jsme se pustily  
do každodenního nácviku a výroby rekvizit. Vybraly jsme písničku  
od Jiřího Korna „Svítí slunce nad hlavou“ z pohádky „Honza málem 
králem“. Společná setkání provázelo prvotní nadšení, smích a radost,  
ale také někdy únava a přání, aby vystoupení již bylo za námi.  
S heslem „těžce na cvičišti a lehce na bojišti“ jsme vytrvaly až do konce. 
Při příjezdu v den „D“ jsme byly mile překvapeny krásně vyzdobenou  
a na slavnost připravenou zahradou. Dopolední program, kterého jsme se 
účastnily byl pestrý a na všech proběhlých vystoupeních byla vidět snaha 
a píle všech zúčastněných. Také naše skupina odjížděla domů s dobrým 
pocitem dobře odvedené práce. Ochutnaly jsme nabízené občerstvení  
a hlavně výborný dort byl sladkou tečkou za tímto slavnostním dnem. 

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



den dětí v „nováčku“
První červen je, jak známo, svátkem všech dětí. A protože  
v „Nováčku“ máme malých dětí opravdu plno, uspořádali jsme pro 
všechny zábavné odpoledne. Děti si vyzkoušely zajímavé disciplíny,  
které prověřily jejich bystrost, schopnosti a šikovnost rukou i celého  
těla. Skládaly puzzle, skákaly po obřích stopách, házely míčky na cíl, 
poznávaly barvy, chytaly magnetická jablíčka. Za každý splněný úkol  
dostaly malou sladkou odměnu. Po skončení soutěží děti mohly 
jako prémii začít hledat zlatý poklad a brzo ho skutečně objevily  
- bonbony, čokoláda a drobné hračky. A hlavně - medaile, nafukovací 
balónky a frkačky! K tomu souběžně probíhala na terase diskotéka.  
Bylo opravdu veselo a hlučno, jak má na správné dětské oslavě být!

Bc. Lenka Fikrlová, ergoterapeutka DOZP „Nováček“

hudební náVštěVa dětí ze zuš Přeštice
Na konci května navštívily náš Domov děti z přeštické ZUŠ. Děti doprovázela jejich paní učitelka Terezie  
Malečková a společně předvedly uživatelům to, co se za rok nového naučily. A nebylo toho málo. Děti navštěvující 
hodiny zpěvu zazpívaly jak lidové písně, tak i moderní. Ti žáci, kteří absolvují nástrojovou hru, se prezentovali  
nástroji jako klavír a flétna. Největší úspěch u uživatelů DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ slavil hoch  
se zvučným hlasem a harmonikou na klíně. 

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



eVrOPSKý den SOuSedů 
na dS „KOPretina“  
a dzr „PetrKlíč“
V tomto roce 2015 právě Plzeň, jako Evropské hlavní  
město kultury, symbolicky otevřela 30. května Evropský  
den sousedů pro celou Evropu. Tento svátek vznikl v Paříži 
v roce 1999 a slaví se ve stovkách měste po celé Evropě,  
za účasti několika milionů lidí. Smyslem tohoto dne  
je posílit mezilidské vztahy, příjemně společně strávit čas  
a blíže poznat ty, kteří bydlí v našem nejbližším okolí.
U nás na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ jsme se  
na tento svátek nejdříve připravovali výrobou girland,  
vlaječek a větrníků, které jsme obdrželi jako polotovary 
propagačních materiálů. Sobotní odpoledne jsme strávili  
za vydatné pomoci dobrovolníků návštěvou sousedního  
„Totemu-RDC“, kde probíhaly hudební a taneční produkce, 
prodejní jarmark a výtvarné dílny. Po pestrém programu  
v „Totemu-RDC“ následovala sousedská večeře na DS  
„Kopretina“ společně s některými obyvateli z DZR „Petrklíč“.  
V pozdních odpoledních hodinách jsme se přesunuli  
do jurty, kde jsme odpočívali za rytmů relaxačního  
bubnování a program jsme ukončili koncertem „Ledecké 
dudácké muziky“, která se setkala s velkým ohlasem  
a nadšením našich uživatelů. Šárka Bartošková, terapeutka 

DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



zpívání s dětmi
Pondělní dopoledne 25.5. jsme přivítali v jurtě  
skupinu dětí z 90. MŠ. Pod vedením paní učitelky 
Šafaříkové nás navštívilo asi 20 dětí ze třídy Zajíčků,  
ve věku 5 až 6 let. Děvčátka a kluci si pro nás připra- 
vili pásmo písniček, tanečků a her, do kterých aktivně 
zapojili i naše obyvatele. Děti nám rozdaly rytmické 
hudební nástroje, jako jsou bubínky, dřevěné paličky, 
činely a rolničky. Všichni společně jsme vytvořili 
netradiční hudební těleso. Myslím, že společně  
strávený čas byl k radosti dětí i našich uživatelů.

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

„SněženKa“  
V „nOVáčKu“
Dne 12.6.2015 jsme se spolu s uživateli vydali  
na návštěvu do DOZP „Nováček“, předat tamním 
dítkám malou pozornost k již uplynulému dni dětí. 
Děti nás uvítaly na zahradě domova, kde jsme byli 
pohoštěni kávou a výtečným dezertem, který byl  
výtvorem při zdejších terapeutických dílnách. Předali 
jsme ručně malovaná Joja, ze kterých měly děti  
velkou radost. Celé toto setkání provázela příjemná  
atmosféra, mohli jsme vidět výrobky tvořené  
v tamních dílnách, které nám terapeutky s radostí  
ukázaly. Moc jsme si toto dopoledne užili a již  
se velmi těšíme, až budeme moci setkání zopakovat  
v našem Domově.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách 
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka
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žákovský flétnový koncert
Žáci z blízké 34. ZŠ, kteří navštěvují  třetí až pátou třídu, nám přišli předvést své celoroční snažení ve hře  
na zobcovou flétnu. Děti nám zprostředkovaly hudební zážitek, kdy na 30 dětí hrálo společně nebo sólově. 
Flétnové skladby byly prokládány písničkami a některé si žáci zazpívali společně s našimi obyvateli, kterým  
se nevšední vystoupení velmi líbilo. Celý program připravily s dětmi paní učitelky Mgr. Petra Kovaříková  
a Mgr. Petra Rambousková, kterým za uskutečněný koncert děkujeme.

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

PlzeňSKé  
rOdinné fOtOalbum
V pondělí 22.6.2015 jsme se spolu s uživateli vydali do prostor 
bývalého depa městských dopravních podniků nesoucí název 
„Kreativní zóna DEPO 2015“ na výstavu „Plzeňské rodinné 
fotoalbum“. Návštěvníci výstavy zavzpomínali na dřívější vzhled 
městských částí a připomněli si zde významné okamžiky svého 
mládí, rozeznávali místa, která sami navštívili a vzpomínky 
na zážitky jim vykouzlily úsměv na tváři. Tato výstava byla  
možností nahlédnout do minulého a současného života  
Plzeňanů a připomenout si krásy našeho regionu.

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


