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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

Centrální prádelna MÚSS Plzeň
Od 1.10.2015 byla zahájena poslední etapa projektu  
„Změna 2013 – 2014“, kterou je realizace svozu špinavého 
prádla do centrální prádelny MÚSS Plzeň a rozvoz čistého 
prádla na jednotlivé útvary MÚSS Plzeň prostřednictvím  
dopravních prostředků útvaru „Doprava a služby“. Špinavé 
prádlo se přepravuje přívěsným vozíkem.
Svoz a rozvoz byl zahájen Domovem pro osoby se zdravotním 
postižením „Nováček“, ke kterému se později připojí Domov  
se zvláštním režimem „Petrklíč“, Domov pro seniory „Kopretina“  
a dále pak Domov se zvláštním režimem „Sněženka“.

Za DaS Petra Stehlíková, dopravní referent

3. září 2015 jsme v prostorách Ergoterapie uspořádali již tradiční podzimní  
burzu oblečení pro uživatele DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“. 
„Otevřeno“ bylo po celou dobu chodu Ergoterapie a uživatelé si do suteré- 
nu mohli přijít téměř pro cokoli, co potřebovali, chtěli nebo jim v šatníku 
chybělo. Mezi příchozími nebyly jen dámy, ale i několik pánů si vybralo 
pár slušivých kousků. Velkým hitem byly perfektně padnoucí rifle a několik 
kousků slušivých halenek.

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

PoPrázdninová burza oblečení



návštěva výstavy  
o historii města Plzně
Při pátečním výletu 4.9.2015 jsme navštívili výstavu  
v přízemí plzeňské radnice, prohlédli jsme si vnitřní 
prostory katedrály sv. Bartoloměje a prošli jsme 
Křižíkovy sady kolem soch Spejbla a Hurvínka  
až k muzeu. Na výstavě s názvem Prvních pět století 
historie města Plzně jsme se setkali s Dr. Štěpánkou 
Pflegerovou, vedoucí oddělení zpracování a využívání 
archiválií. Paní doktorka nám velmi ochotně a s entu- 
ziasmem vyprávěla různé zajímavosti a podrobnosti  
k vystavovaným panelům. Ona sama byla autorkou  
této výstavy a její vědomosti dalece přesahovaly 
zveřejněné informace na výstavních panelech. Za její 
čas a zajímavý výklad jsme byli moc vděčni. Našim 
uživatelům se dopolední výlet velmi líbil.

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

zoo Plzeň
Mezi nejoblíbenější výlety patří návštěva plzeňské ZOO.  
Každý rok, když se léto chýlí ke konci, je návštěva zvířat  
již tradicí. Výjimku jsme neudělali ani tento rok a tak jsme 
2. září vyrazili potěšit své oko i duši divokou faunou a flórou. 
Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, seznámili se s tvo- 
ry nám dosud neznámými a celý tento hezký den jsme zakončili 
posezením v místním občerstvení. Na tuto návštěvu budeme 
dlouho s úsměvem vzpomínat a již se těšíme na příští rok.

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

dobrodružné  
FiliPíny
Cestopisy jsou u našich uživatelů obecně  
velmi oblíbené. Do posledního místa za- 
plněná společenská místnost byla 16.9.2015, 
kdy k nám přijala pozvání malá skupinka 
mladých plzeňských křesťanů, kteří nám přišli  
vyprávět o své charitativní cestě na Filipíny.  
Jejich cesta byla opravdu dobrodružná  
a mnohé z nás dojala jejich nezištná touha 
pomáhat. Tito studenti před svým odjezdem  
uspořádali v Plzni charitativní koncert. Za zís- 
kané peníze nakoupili filipínským dětem 80 
párů bot, aby do školy nemusely chodit bosé. 
Mimo jiné se také finančně i osobně podíleli 
na opravě střechy domu, kde jsou ubytovány 
děti ze sociálně velmi slabých rodin a také  
děti, které na sobě zažily zneužití a násilí.  
Na snímcích jsme viděli běžný život Filipínců, 
plantáže kávovníků a místní tropickou přírodu. 
Naše poděkování patří Davidovi Řežábkovi, 
Lucce Růžičkové a Markétě Kultové. Jejich 
vyprávění a promítání bylo velmi zajímavé  
a poutavé a všem posluchačům se moc líbilo.

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



SPortovní hry  
na dS „KoPretina“  
a dzr „PetrKlíč“
Pro naše obyvatele jsme 17.9.2015 uspořádali na naší stále ještě 
rozkvetlé zahradě sportovní den. Počasí nám opravdu přálo,  
byl teplý a slunečný den. Naši uživatelé se mohli zúčastnit  
sedmi různých disciplín rozmístěných po celé zahradě. Na sta- 
novištích byly různé úkoly: hod kroužky na trpaslíka nebo  
na tyčku, skládání puzzle, hod míčkem na cíl, věšení prádla,  
kuželky a lovení rybiček. Každý z účastníků mohl bojovat  
o získání co největšího počtu bodů, které byly na závěr sečteny. 
Sportovní klání bylo vyhodnoceno ve dvou kategoriích  
obtížnosti. Pěkně prožité dopoledne si naši obyvatelé pochva- 
lovali a jistě na něj budou rádi vzpomínat. Velké poděkování  
patří veškerému personálu a také dobrovolníkům, kteří se  
na zdárném průběhu podíleli a snažili se vytvořit příjemnou  
a přátelskou atmosféru.

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



Malý obrazový příběh  
o ohnivém paprsku

Ohnivý paprsek v největším rozkvětu - ustál i letní horké dny - a přizdobil  
tak zahradu DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“.

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

Následovaly další kytičky, tentokrát v červených tónech.

„Nejen my dvě rády,  
hojně a pravidelně zaléváme!

Jeden z prvních vyrostl  
oranžový kalifornský máček.

V květnu jsme společně s uživateli 
zaseli směs semínek s názvem  
Ohnivý paprsek.

Ve vzduchu už je dlouho cítit jaro  
a uživatelky nedočkavě očekávají,  
co ze zaseté směsi vyroste...

KonCert  
SKuPiny  
„oriGinál“
S posledními prázdninovými dny 
jsme přivítali 25.8.2015 v našem 
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ 
hudební skupinu „ORIGINÁL“. 
Jejími členy jsou pan Miloš 
Chaloupka, který zpívá a také  
hraje  na elektr ické  klávesy  
a zpěvačka paní Petra Hythová. 
Písničky lahodící srdci i uchu byly 
různých žánrů a jistě si každý  
z přítomných uživatelů mohl  
zanotovat právě tu svou oblíbe- 
nou. V rozmanitém repertoáru 
zazněly písničky jako např. od 
skladatele Václava Bláhy, polka 
„Jetelíček u vody“, valčík „Červe- 
ná sukýnka“, nebo od skladatele 
Karla Vacka „Dívenka má pa- 
nenka modrooká“, kterou zpíval 
Josef Zíma, polka „Šumařinka“  
z repertoáru Waldemara Matuš- 
ky a mnoho dalších písniček. 
Příjemný společný čas utekl jako 
voda a těšíme se na další setkání  
s touto kapelou.

Šárka Bartošková  
pracovník v sociálních službách 

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



beseda o kávě s příběhem
V rámci akcí Plzeň 2015 zavítal první zářijový den k nám  
do Domova pan Eliáš Berky, kávový specialista a milovník kávy. 
Empatický pan Eliáš našim uživatelům povyprávěl kávový příběh 
od začátku až do konce. Všichni zúčastnění se v úvodu dozvěděli 
odkud k nám káva přišla, jak a kde roste a jakým procesem  
se vůbec káva dostala na náš stůl. Uživatelé na plátně viděli,  
jak vypadá kávový keř, jeho krásné květy a například čerstvě 
utržená kávová třešeň se dvěma zrníčky... Věděli jste, že pra- 
původní zemí kávy je Etiopie? Nebo že je káva druhou nej- 
prodávanější komoditou hned po zlatě? Ze dvou druhů kávy  
je kvalitnější ARABICA, ROBUSTA zase dělá lepší pěnu a má  
vyšší obsah kofeinu. V závěru připravil barista Eliáš pro zúčast- 
něné ochutnávku filtrované voňavé kávy. Atmosféra tohoto do- 
poledne byla velmi vstřícná, uživatelé se již během besedy mohli 
ptát na cokoli, co je o kávě zajímalo. Žádný dotaz nezůstal 
nezodpovězený. Všichni odcházeli spokojení a po všech strán- 
kách pozitivně naladění. Od 1.9.2015 nezaléváme kávu právě 
vroucí vodou!

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

Tak jak je již v Plzni zvykem, i letos na nás čekal a to již 9. ročník  
festivalu Na konci léta, který se koná vždy na začátku září  
v Plzni Proluce v Křižíkových sadech. Pořadatelem této báječné 
akce je Občanské sdružení Ty a Já podporující mladé lidi s han- 
dicapem. I v letošním roce přijal záštitu nad festivalem pan  
Martin Baxa, 1. náměstek primátora města Plzně. Tentokrát  
se festival nesl ve svižném tempu kapel, jako jsou skupiny Vega, 
Abraxas, Imodium, Bára Zemanová a Band či Gang Ala Basta. 
Dále zde vystupoval taneční kroužek Ty a Já, ZŠ Skupova, Motýl, 
o.s. a další. Mezi nimi jsme nemohli chybět samozřejmě i my  
z DS „Jitřenka“ a z DOZP „Nováček“. Letos jsme si připravili nové 
taneční vystoupení - „Benátská noc v Plzni“. Úsměvy na obou 
stranách, jak u diváků tak i u nás nasvědčovaly, že úsilí se vypla- 
tilo a obě strany si to velice užily. Atmosféra festivalu a celé  
sobotní odpoledne se vydařilo, počasí nám přálo, a tak jsme se 
krásně s létem rozloučili a příští rok: Na shledanou! 

Martina Prošková, DiS., vychovatelka 
Monika Strychová, PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost

FeStival  
na KonCi léta 
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V pondělí 14. září dopoledne bylo dopraveno něko- 
lik uživatelů DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ 
do secesní budovy Plzeňského hlavního nádraží,  
aby zde chvíli počkali na motorový vůz M 131.1  
(pro odborníky vůz, kterým se vezli, měl číslo  
M 131.1513 a rok výroby 1945). Motoráček Hurvínek 
pro ně přijel na první nástupiště, všichni se pohodlně 
usadili a nechali se po kolejích vézt do Rokycan. Jízdu 
si vychutnávali plnými doušky. Zjistili, jak pokračuje 
nejen přestavba plzeňského nádraží, ale také jak 
daleko je stavba nejdelšího tunelu v ČR. Především 
však naši uživatelé vzpomínali na ježdění lokálkami 
v době, kdy byli malí, v rozpuku mládí nebo jimi 
dojížděli do zaměstnání. Cestou tam, i zpět bylo  

třeba zastavit v Chrástu u Plzně k uvolnění koleje 
pro vlaky a rychlíky jedoucí do Prahy, či v opačném 
směru do Plzně. V tuto chvíli přišel mezi cestující  
od řídícího zařízení pan ing. Boťanský, který je spolu 
se dvěma kolegy vlakem vezl, aby byli více sezná- 
meni s vozem samotným. Bylo znát, že ač je sou- 
časná profese pana inženýra jiná, historické vlaky 
jsou stále jeho velkou vášní a koníčkem. Všichni 
zúčastnění byli velmi potěšeni touto nostalgickou 
vzpomínkovou jízdou, za což děkují panu řediteli 
MÚSS ing. Vladimíru Chuchlerovi.

Radka Vondrášková, pracovník  
v sociálních službách pro nepedagogickou činnost  

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

reminiscenční jízda motorovým vozem M 131.1

boleveCKé rybníKy
Dne 26.8.2015 se uskutečnil dlouho očekávaný výlet na nejvýznamnější 
rekreační oblast města Plzně Bolevecké rybníky. Celý výlet se nesl v pozitivní  
náladě, nechybělo samozřejmě ani posezení v jednom z novějších barů,  
kde jsme tuto letní procházku zakončili. Tento výlet byl pro náš Domov  
velkou akcí. Jelikož se již od začátku předpokládala vysoká účast, poskytlo  
nám Občanské sdružení TOTEM RDC několik svých dobrovolníků. V hojném 
počtu se dostavili i zaměstnanci Domova, kteří chtěli i ve svém volnu tento  
den strávit spolu s námi. Všem zúčastněným moc děkujeme.

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


