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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

Sportovní měSíc
V květnu nás přivítalo konečně pěkné počasí a celý měsíc se nesl  
ve sportovním duchu. Jitřenka se vydávala na delší procházky přírodou, 
také probíhaly návštěvy bazénu na Slovanech a také jsme si dali turnaj  
v bowlingu. V plavání se stále zdokonalujeme a někteří již dokáží  
plavat naprosto sami i delší úsek. V oblibě je pochopitelně relaxační  
bazén a divoká řeka. I v bowlingu se někteří stávají přeborníky a turnaj 
obvykle doprovází zdravá rivalita a především radost ze hry.

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

18. ročník Zahradní slavnosti

„Jdem Zpátky do lesů...“
středa 15. června 2016 od 9.55 hodin do večera 

více informací a kompletní program na straně 6.



pečení a čtvrteční cukrárna
Sami uživatelé obou našich Domovů jsou zvyklí, že společně pečeme  
o Vánocích cukroví a na Velikonoce nádivku. Od Velikonoc do Vá- 
noc je ale dlouhá doba, proto si tento čas aktivně krátí svépomocí, 
tedy přípravou a pečením koláčů, řezů, litých buchet, prostě dobrot,  
na které jsou odpoledne pozváni i ostatní uživatelé. Pro Cukrárnu  
máme vyhrazená čtvrteční odpoledne. Otvíráme v půl druhé  
a nabízíme kromě kávy a čaje právě také to, co dopoledne uživatelky  
s terapeutkou upekly.

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

návštěva reStaurace
V pondělí 23.5.2016 jsme spolu s uživateli vyrazili strávit příjemné odpoledne do nedaleké restaurace  
San Marino. Za dobré nálady a slunečného počasí jsme se vydali do tohoto nám dobře známého podniku  
s rodinnou pohodovou atmosférou. Uživatelé si pochutnali na voňavé kávě a dezertu dle svého gusta.  
Někteří neodolali v teplém dni dobře vychlazenému pivu. Ačkoli nás při zpáteční cestě zastihl „májový déšť“, 
nikdo z nás se nezlobil. Naopak. „Vždyť k životu to prostě patří“.

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



první jarní  
zmrzlina
Od doby, kdy vysvitne první jarní 
sluníčko, se všichni těšíme nejen 
na pobyt na zahradě Domova, ale 
především na osvěžení v podobě 
lahodné krémové zmrzliny. Druhý 
květnový týden se na nás počasí 
konečně usmálo a my si kromě 
slunečních paprsků užili také ledo- 
vé osvěžení. Již se těšíme na další 
teplé dny, kdy budeme moci znovu 
navštívit zmrzlinový stánek, máme 
ho přeci za rohem.

Ivana Syrovátková 
pracovník v sociálních službách  

pro výchovnou činnost 
DZR „Sněženka“

Kontakt:
Personální oddělení MÚSS Plzeň

Klatovská třída 777/90
Plzeň 3 – Jižní Předměstí

301 00 Plzeň

NabízíMe PracovNí MíSto Na Pozici

ZDRAVOTNÍ SESTRA
30.000,- Kč bez přesčasových hodin
Možnost práce na zkrácený úvazek - vhodNé Pro MatKy S dětMi

POŽADUJEME: vzdělávání odpovídající ustanovením uvedeným v § 5,  
odst. 1, zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických  
povoláních – všeobecná zdravotní sestra ❚ osvědčení k výkonu zdravot- 
nického povolání bez odborného dohledu ve smyslu § 66 a následujících, 
zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 
❚ bezúhonnost, zdravotní způsobilost, očkování proti žloutence typu „b“ 
(s nástupem nejméně druhá očkovací dávka)

Mgr. Šeflerová
tel.: +420 378 037 606

e-mail: seflerova@plzen.eu

PřiJMeMe Pro PříMou obSlužNou Péči 
Pro Pobytové zařízeNí a Pro teréN

PRAcOVNÍKy
V SOc. SlUŽbách

16.500,- Kč bez přesčasových hodin
Možnost práce na zkrácený úvazek - vhodNé Pro MatKy S dětMi

PřiJÍMáME bRigáDNÍKy

NAbÍZÍME: 
Možnost přidělení služebního bytu ❚ Jistotu trvalého pracovního 
poměru ❚ odměňování podle zákona č. 564/2006 Sb. ❚ Vyplácení sta- 
bilizačních, mimořádných, cílových a ročních odměn ❚ vzdělá- 
vání zaměstnanců a péči o odborný růst ❚ zaměstnavatelem zajištěno 
a hrazeno 30 kreditních bodů při získávání registrace zdravotní sestry 
❚ řadu zaměstnaneckých výhod (příspěvek na stravování, penzijní 
připojištění, vstupenky na kulturní akce, hokejové a fotbalové zápasy, další  
bonusy čerpání FKSP ve spolupráci s odborovou organizací MÚSS Plzeň) 

více informací na: www.muss.plzen.eu 

NáSTUP MOŽNÝ ihNED NEbO DlE DOhODy

POŽADUJEME: ukončené základní vzdělání ❚ osvědčení pracovníka  
v sociálních službách (není podmínkou) ❚ Při nástupu minimálně ii. dávka  
očkování proti žloutence typu „b“ ❚ trestní bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost



Společné pečení  
na DS „Kopretina“  
a Dzr „petrklíč“
Společné pečení je vždy provázeno zvědavostí,  
jestli se vše podaří a konečné dílo bude lákavé  
k nakousnutí a chutné na jazyku. Tentokrát naši 
uživatelé pekli buchtu z třeného těsta. Na upečený 
korpus rozprostřeli sladký krém z tvarohu a másla.  
Další vrstvou byly kompotované broskve zalité  
v pudinkovém rosolu. Posledním krokem bylo dát 
hotovou buchtu do ledničky, aby měla tu správnou  
konzistenci a po dvou hodinách se již mohla  
servírovat všem zájemcům. Kuchařkám se jejich 
společná práce zdařila a odměnou jim byla pochvala 
a poděkování od všech, kterým chutnalo.

Šárka Bartošková 
pracovník v sociálních službách  

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

oSlava „Dne mateK“  
v 90. mš
Naši obyvatelé z DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ rádi 
přijali milé pozvání do sousední mateřské školky. Děti 
z 90. MŠ si pro nás připravily k oslavě „Dne matek“ 
bohatý program plný písniček, říkanek a tanečků.  
Vystoupení se účastnilo asi 30 dětí ve věku 4 až 6 let, 
ze dvou tříd. Děti byly odměněny za svoje vystoupení 
hlasitým potleskem a také sladkou odměnou v podobě 
bonbónů. Na úplný závěr děti obdarovaly naše oby- 
vatele cukrovím z lineckého těsta a krásnými tulipány 
vytvořenými z barevného papíru. Vzájemné předávání 
dárků provázela radostná a dojemná atmosféra. Podě- 
kování také patří pěti dobrovolnicím z Totemu - RDC, 
které nám pomohly s převozem seniorů do školky.  
Za zprostředkování pomoci děkujeme ředitelce této  
organizace Bc.Vlastimile Faiferlíkové.

Šárka Bartošková 
pracovník v sociálních službách  

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



meziválečná 
moderna  
ve sbírkách  
zČG v plzni
Čapek, Filla, Zrzavý jsou některá  
jména skvělých malířů, autorů 
obrazů, které jsme s uživateli DS 
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ 
mohli na vlastní oči vidět, a které 
jsou nyní vystavovány v Masných 
krámech. Toyen, Muzika, Rabas  
další umělci, jejichž díla patří  
do sbírek plzeňské galerie, ve které 
jsme společně strávili zajímavou 
hodinu 11.5.2016. V hlavní budově 
se štíhlým cimbuřím nás již čekali. 
Po překonání kamenité cesty se naší 
skupiny ujal Mgr. Jiří Hlobil, jež 
nás vystavovanou kolekcí exponátů, 
vlastně od obrazu k obrazu, od jed- 
noho díla k druhému, zasvěceně 
provedl. Dojmy z výstavy ve všech 
doznívaly ještě při nezbytném pose- 
zení u kávičky v nedaleké kavárně. 
Kremlička, Tichý, Špála...

Radka Vondrášková 
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
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dopolední proGram
09.55 Slavnostní zahájení
10.00 Vystoupení 
 Domova pro seniory „Sedmikráska“ 
 a Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“
10.15 Vystoupení Domova pro seniory „Kopretina“ 
 a Domova se zvláštním režimem „Petrklíč“
10.30 Vystoupení 
 Domova se zvláštním režimem „Sněženka“
10.45 Vystoupení ZUŠ Chválenická Plzeň

11.15 – 14.00 Přestávka

odpolední proGram
14.00 Barmanská show
14.15 Javořičky - dětský pěvecký sbor 
 sbormistryně Mgr. Bedřiška Koželuhová
14.30 Ukázka dřevorubecké práce
14.45 Vystoupení Denního stacionáře „Jitřenka“ 
 a Domova pro osoby se zdravotním 
 postižením „Nováček“
15.00 Oblastní myslivecký spolek Plzeň 
 - ukázka činnosti
16.15 K tanci a poslechu hraje Soumrak

v průběhu slavnosti zveme návštěvníky 
na občerstvení u grilu a sklenky chlazeného piva.

středa 
15. června 2016 

od 9.55 hodin 
do večera 

domov pro seniory 

sedmikráska 
a domov se zvláštním režimem 

čtyřlístek 

kotíkovská ulice 649/15, plzeň

„Jdem Zpátky do lesů...“

18. ročník 
Zahradní slavnosti


