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Významné 
životní  
jubileum
Dne 24. února 2016 oslavila 
naše uživatelka paní Božena  
Fikrlová své kulaté 90. naroze- 
niny. 
Svůj velký den prožila společně 
se svou rodinou, přáteli a perso- 
nálem ve vyzdobené společenské 
místnosti. Na oslavě nechyběly 
dorty, chlebíčky, zákusky a dob- 
rá nálada. 
V tento významný den přišli 
poblahopřát a předat dárkový 
koš zástupci z Městského úřadu. 
Všichni zaměstnanci z DS  
„Kopretina“ přejí paní Boženě 
Fikrlové pevné zdraví a životní 
optimismus do dalších dní.
Domov pro seniory „Kopretina“ 

Západní 7

Masopust  
V Ds „seDMikráska“  
a DZr „Čtyřlístek“
Spokojený a usměvavý uživatel je naším přáním a vytrvalým úsilím.  
Myslím, že ve středu 17. února 2016 spokojených a radostných uživatelů 
bylo hned několik... V našem Domově jsme totiž slavili masopust a k výše 
uvedenému mínění mě vedly úsměvy zračící se na mnoha tvářích obyvatel  
shromážděných toho dne v jídelně Domova. Do nachystaného prostoru  
v určený čas, za patřičného zvukového doprovodu, vpochodoval průvod 
maškar - Laufer, Pepík, Medvědářka, Slaměný a Kominík. Došel až  
ke „starostce obce“ (Mirce Netrvalové), aby si vyžádal svolení k maso- 
pustní „obchůzce“. Za všechny Laufer přislíbil, že nikdo nebude ten den  
opomenut a tak se také dělo. Svolení bylo učiněno a Heligonkáři tedy mohli 
začít svou produkci. Muzikanti hráli a zpívali ostošest, podávaly se koblihy  
a čepovala kofola. Veselo bylo jak má o masopustu být...

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



Seznámení s paní Marií Peroutko- 
vou bylo úplně náhodné, během 
mého podzimního výletu do ves- 
ničky Druztová. Cestou od řeky 
Berounky, kolem pastvin s volně 
ustájenými koňmi mě upoutala za- 
hrada s netradiční nevelkou stavbou 
v kruhovém tvaru. Pobíhaly zde děti 
a odvážely na miniaturním kolečku 
listí z opadávajících stromů na kom- 
post. Slovo dalo slovo a výsledkem 
byla návštěva dětí z lesní školky  
Berounka v našem Domově.
Během návštěvy, která se uskutečni- 
la 3.2.2016 nám děti a jejich paní 
učitelky přiblížily myšlenku lesní  
školky, jejímž cílem je poznávat,  
žít a učit se novým věcem v přírodě 
a z přírody. Děti jsou vedeny přiro- 

zeným způsobem aby rozvíjely své 
schopnosti, učily se v souvislostech 
a posilovaly své zdraví co nejvíce 
na čerstvém vzduchu. Děvčátka  
a chlapci různého věku nám za- 
zpívali písničky a naši obyvatelé  
je zas potěšili krátkými pohádkami 
a veršovanými říkankami. Děti nám 
přinesly několik lesních pokladů, 
jako jsou šišky, ptačí peříčka a roz- 
manité tvary kamínků. Na oplátku  
byly dětští návštěvníci obdarovány  
lodičkou, vyrobenou naší uživatel- 
kou paní Kaslovou a ještě dalšími 
drobnostmi.
Na závěr jsme se zamysleli nad  
mottem lesní školky Berounky: 
„Já dítě z Berounky vím, že všechny 
těžkosti lze překonat, vím, že jsem 

silnější i když se momentálně cítím 
slabé. Umím snášet nedostatek. Umím  
zodpovídat za sebe i za druhé. Mám 
úctu ke svému okolí, k menším, 
stejně starým i starším, úctu ke všem 
stvořením. Můžu pomáhat, aniž bych 
se ponížilo. Nejsem jen spotřebitel,  
ale umím i vytvářet. Jsem pánem 
svého světa, ale zároveň vím, že svět 
podléhá pravidlům, která je třeba  
respektovat.“
Za obohacující a milou návštěvu 
děkujeme dětem z Berounky a pa- 
ním učitelkám Marii Peroutkové  
a Lence Horáčkové.

Šárka Bartošková 
pracovník v sociálních službách  

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

Děti z lesní školky na Ds „kopretina“ a DZr „petrklíč“

toulky 
příroDou
Únorové počasí je letos opravdu proměn- 
livé, nejednou nám zkřížilo naše plány. 
Jakmile ovšem vysvitlo slunce, ihned jsme 
se vydali do přírody protáhnout svá těla. 
Pěší turistika je pro uživatele vždy žáda- 
nou relaxací a odreagováním zvláště pak  
v ospalých zimních měsících. Doufáme,  
že již zanedlouho přivítáme příchod jara.

Ivana Syrovátková 
pracovník v sociálních službách  

pro výchovnou činnost 
DZR „Sněženka“



Masopustní rej  
na Ds „kopretina“  
a DZr „petrklíČ“
Přehlídka maškar v rozmanitých kostýmech vždy strhne pozornost 
přihlížejících, ale maškarní průvod tvořený pouze dětmi v kostýmech 
princezen, víl, čarodějek, rytířů, loupežníků, vodníků, indiánů a dalších  
pohádkových bytostí je opravdu kouzelný a nezapomenutelný zážitek.  
Naši obyvatelé byli mile překvapeni programem, který si pro ně připravily 
děti z 90. MŠ a který se uskutečnil 24. února 2016. Děti z šesti tříd si pro 
nás připravily pásmo písniček a také nám představily jednotlivé masky,  
abychom nezůstali na pochybách zda se jedná o princeznu, či vílu Zvo- 
něnku. Děti byly odměněny radostným potleskem a slovy uznání. Velký dík 
patří také paním učitelkám, které celý program s dětmi pro nás připravily.
První písemné zprávy o masopustních rejích jsou dochovány ze 13. století. 
Přestože mravokárci bojovali proti rozpustilostem, které se o masopustu 
děly, zachoval se tento zvyk až dodnes. Hlavní masopustní zábava začínala  
o „masopustní neděli“, kdy se všichni chystali na tancovačku k muzice.  
Někdy se tancovalo přímo na návsi a to až do ranních hodin. Také maso- 
pustní  pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. Vyvrcholením  
masopustu bylo úterý, kdy procházely vesnicemi průvody maškar. Nej- 
častějším kostýmem  byl medvěd vedený na řetězu medvědářem, bába  
s nůší, kozel, kominík se žebříkem a kobyla. Přesně o půlnoci zatroubil  
ponocný na roh a masopustní zábava skončila. Všichni se rozešli domů, 
protože nastala Popeleční středa a s ní čtyřicetidenní předvelikonoční půst.

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

16 090 km, 802 dní, 21 zemí
ušel a pěšky prošel poutník Petr Hirsch ze Dvora Králové. Svou zají- 
mavou cestu tentokrát přijel 24. února 2016 představit uživatelům  
DS „Sedmikráska a DZR „Čtyřlístek“. Přichystaná obrazová prezentace 
byla doplněna poutavým vyprávěním o zážitcích, setkáních, ale také  
o úskalích této dlouhé pouti. Přítomní se dozvěděli alespoň to nejzajíma- 
vější, co na cestě do Santiaga de Compostela prožil. Například: Petr 
často uhýbal z dobře značené a pohodlné poutní stezky do hor pod tající  
ledovce..., prochodil dvoje boty, v Itálii našel hrob svého dědy z II. světové 
války, druhý certifikát, který obdržel byl za zvládnutí cesty do Říma... 

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



základní organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,  
městský ústav sociálních služeb města plzně, klatovská 777/90, 301 00 plzeň

VolBy Do VÝBoru ZáklaDní orGaniZaCe
7. dubna 2016 od 14 do 14.30 hod. v seminární místnosti DD lochotín, kotíkovská 15 

a poté přejede volební komise na zařízení „nováček“, „kopretina“ a „petrklíč“

V dubnu letošního roku se konají volby do výboru Základní organizace OSZSP ČR MÚSS města Plzně.  
Do této doby ve výboru pracovaly tyto členky:

Kurcová Helena – předsedkyně
Kurcová Pavla – místopředsedkyně a zapisovatelka

Bílková Jana – hospodářka
Barvíková Jana – revizor

Do dalšího čtyřletého období se bude volit výbor o třech členech. Každý člen Základní organizace MÚSS  
může navrhnout svého kandidáta ze stran členů Základní organizace OSZSP ČR, MÚSS města Plzně. 

Návrhy členů je nutné zaslat písemně, s datem a podpisem toho, kdo člena navrhuje.

návrhy zasílejte nejdéle do 20. března 2016 na adresy: 
předsedkyně – Kurcová Helena, DS, „Kopretina“, Západní 7, Plzeň

místopředsedkyně – Kurcová Pavla, DZR „Petrklíč“, Západní 7
revizor – Barvíková Jana, DZR „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň 

každý navrhovaný člen musí se svojí kandidaturou souhlasit.

Z doručených návrhů bude sestaven seznam kandidátů,  
který při volbách bude předložen každému členu, který se dostaví k volbám.

Všechny členy Základní organizace MÚSS zveme na tyto volby a věříme, že budete mít zájem  
podílet se na volbě nového výboru, a tak si zvolit svého zástupce, kterému důvěřujete.

Na setkání s vámi se těší výbor Základní organizace MÚSS města Plzně

Kurcová Helena, předsedkyně ZO OSZSP ČR

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,  
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská 777/90, 301 00 Plzeň

náVrH Člena/Členky Do VÝBoru Zo os MÚss plzeň
pro volební období od dubna 2016 do dubna 2020

Jako člena/členku do Základní organizace Odborového svazu MÚSS města Plzně navrhuji 

 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

(jméno a příjmení, narození, pracovní pozice)
a to pro volební období od dubna 2016 na čtyři roky. 

Výše nominovaný s mým návrhem souhlasí.

V ………………………………   dne ………………………………   podpis navrhovatele ………………………………………………………………



poseZení V jurtě
Mezi oblíbené aktivity v našem Domově patří bezesporu čtvrteční  
pečení, kde se pravidelně scházíme v dobré náladě a chystáme nejrůznější 
pochutiny jako dezert k odpolední kávě. Tentokrát jsme si toto posezení 
uspořádali v jurtě na zahradě našeho Domova. Uživatelé se sešli v dobré  
náladě a za zpěvu známých lidových písní a dokonce i tance tak  
strávili příjemné odpoledne. Dezert „hraběnčiny řezy“ měl také úspěch  
a spolu s kávou se po něm jen „zaprášilo.“ 

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

Ds „kopretina“ na výstavě 
„Vznešenost a zbožnost“
Mít se na výletě jako v bavlnce zažili naši uživatelé během návště- 
vy výstavy barokního umění s názvem „Vznešenost a zbožnost“  
ve výstavní síni Masné krámy, která se uskutečnila 23.2.2016.
Nejenže kvůli naší návštěvě posunul personál galerie otevírací  
dobu o 1 hodinu dříve, ale ještě pouze pro nás zajistili velmi  
zajímavý výklad. Výstavou nás provedl spoluautor expozice Mgr. 
Petr Jindra, který nám přiblížil historické období v umění z dob  
17. až 18. století. Mohli jsme si prohlédnout díla zapůjčená  
ze soukromých a také zahraničních sbírek z Německa a Rakouska.  
Obdivovali jsme obrazy a sochy od tvůrců českého baroka jako  
je např. malíř Petr Brandl, Jan Kryštof Liška a sochař Matyáš  
Bernard Braun. Oltářní obraz znázorňující křest Ježíše Krista  
Janem Křtitelem namaloval Petr Brandl a lze na něm rozpoznat 
techniku „šerosvitu“, kdy temné stíny a kontrasty světla a tmy  
dramatizují celý výjev.
Naši obyvatelé byli s prohlídkou nadmíru spokojeni a také velmi 
ocenili empatický přístup zaměstnankyň galerie, které po celou  
dobu komentované prohlídky poponášeli židličky, aby si naši 
návštěvníci mohli naplno, bez jakéhokoli strádání vychutnat krásu  
vystavených exponátů. Poděkování za pěkný zážitek a starostlivou 
péči patří panu Mgr. Petrovi Jindrovi a zaměstnankyním galerie.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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Den lásky a zamilovaných lze osla- 
vovat v každém věku. Proto jsme 
se rozhodli, že i my jej oslavíme. 
Koncem ledna jsme v dílně začali 
vyrábět valentýnská přáníčka pro ty, 
které máme rádi. Vybrali jsme místo 
pro společné posezení. Kavárničku 
u nás na recepci. Ke každé oslavě 
patří i hosté, tak jsme pozvali i pana 
Edu ze „Sedmikrásky“, který s námi 
pravidelně tráví čas v dílně. Co by 
to bylo za oslavu bez dobrého jídla 
a pití. Láska prochází žaludkem.  
Valentýnské menu jsme vymysleli  
při společných posezeních. Jedno- 
hubky se sýrovou pomazánkou s čes- 
nekem a s mrkvovo-tvarohovou pro 
ty, kdo česnek nemusí. Švestkový 
koláč z naší Cukrárny. Sladká 
srdíčka s čokoládovým krémem  
a jako překvapení valentýnské muf- 

finy s jahodou. Kávu, čaj a přípitek. 
Datum oslavy jsme určili na pátek 
12. února dopoledne. Pomazánky  
a muffiny připravila naše terapeutka, 
švestkový koláč jsme si koupili z naší 
cukrárničky. Brzy po snídani přišlo 
několik šikovných „děvčat“ namazat 
chuťovky a připravit občerstvení  
na talířky. Ostatní se zatím slavnost- 
ně oblékli a naladili. V půl desáté 
jsme se sešli u pěkně prostřených 
stolečků v recepci. Usadili jsme se  
a připili na lásku: 
Že je ten Valentýn: ať láska tě hřeje.
Hodně štěstí, žádný splín.
Krásný den přejme.
Přípitek vaječným koňakem nás 
dobře naladil. Při kafíčku a ostat- 
ních dobrotách jsme si popovídali, 
zavzpomínali na mládí a naše první 

lásky. Opět jsme se dozvěděli něco  
ze života spolubydlících a prohloubili 
jsme přátelské vztahy. V příjemném 
prostředí nám čas rychle utíkal. 
Vyměnili jsme si valentýnky a zbylé 
jsme si připravili jako překvapení 
pro naše nejbližší na neděli. Jaké si 
to uděláš, takové to máš. A my jsme 
si to udělali moc hezké. Přesvědčili 
jsme se, že záleží hlavně na nás, jestli 
se rozhodneme aktivně a příjemně 
prožít svůj čas. Už se těšíme, jak se 
opět sejdeme v přátelském kruhu. 
Jenom si musíme opět najít nějakou 
dobrou příležitost. 
A Velikonoce se blíží...
Na závěr bych chtěla poděkovat te- 
rapeutce Radce Zahradníkové, která 
nás inspirovala k této malé oslavě, 
připravila pohoštění a pomohla nám 
prožít příjemné dopoledne.

Marie Divišová 
uživatelka DZR „Čtyřlístek“

Jelikož se nemůžeme dočkat teplého počasí a návštěvy plzeňské ZOO, 
proto jsme se s „Jitřenkou“ rozhodli navštívit pobočku plzeňské zoolo- 
gické zahrady „Akva – tera“ v Sadech pětatřicátníků u velké Synagogy.  
Nejvíce nás při vstupu do vnitřních prostor nadchlo velké jezírko  
pro vodní želvy. Jelikož i my máme v „Jitřence“ vodní želvy nádherné,  
ale menší než ty, co jsme viděli v „akvě“, byl to pro nás velký zážitek.  
Kromě vodních želv byly k vidění suchozemské, které by měly mít zimní 
spánek, ale byly velmi čilé. Dále bylo k vidění několik pavouků, hadů, 
malých barevných žabiček a masožravých rybiček i „místní“ ochočený 
chameleon. Po celou dobu návštěvy jsme si mohli všechna zvířata fotit, 
hlavně naše oblíbené želvy. Již se těšíme na další návštěvu.

Martina Prošková, DiS., vychovatelka DS „Jitřenka“

náVŠtěVa V akVa tera Zoo

Valentýnský týden


