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„Jdem zpátky do lesů…“
vzpomínáte, tak se jmenovala 18. zahradní slavnost múss města plzně? 
Ráno 15. června 2016 pěkně pršelo, ostatně jako předešlé dny. Déšť však  
nikoho neodradil v přípravách na tu slávu. nafukovaly se balónky,  
„u slepýho supa“ pod stromy chystali trempové a trempky, skautové  
a skautky, lesáci a maskovaní, vše potřebné k budoucímu ukojení chutí. 
také tradiční obchůdek se šňořil k nabídce různých dárků, polštářů, 
keramiky a drobností na prodej. tři stany v přední části zahrady skryly 
lavičky, aparaturu, židle a upomínkové předměty pro vystupující. Jejich 
okolí se změnilo v tábořiště a lesní mýtinu. 
Kdo to nezažil, možná ani neuvěří, ale v ten správný čas přestalo pršet!  
V 10 hodin byla slavnost zahájena a to rozkrojením krásného lesního dortu 
ve tvaru rozkvetlého pařezu. Tak jako loni se toho se ctí zhostila náměstkyně 
primátora paní Eva Herinková. Následovalo vystoupení za vystoupením.  
Diváci shlédli secvičené skladby na písničky: „Mám malý stan“ a „Na Okoř  
je cesta“ v podání DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“, „My pluli dál a dál“  
od DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ a „Veď mě dál, cesto má“ kráčeli uživatelé 
DZR „Sněženka“. Dopolední část uzavřela „Karkulka“. Muzikálek mistrně 
přednesly pozvané děti ze ZUŠ Chválenická Plzeň, přivedla je jejich učitelka 
zpěvu Terezie Malečková. Pokračování na stranách 2 a 3.



„Jdem zpátky do lesů…“
Dokončení ze strany 1.
Polední přestávka nijak neubrala  
na pohodové atmosféře celé akce. 
„Od Slepýho supa“ se linula vůně 
grilovaného selete a klobás, kdo 
měl chuť, mohl zakousnout i něco 
sladkého s kávou, o nabídce limo- 
nády a piva ani nemluvě. 
Odpolední produkci zahájil barman  
z Elvis & Frankie Bar Agency  
následován dětmi z pěveckého sbo- 
ru Javořičky, vedené sbormistryní 
Mgr. Bedřiškou Koželuhovou. 
Dalším bodem programu byla prak- 
tická ukázka dřevorubecké práce, 
kterou s motorovou pilou předvedl 
zasloužilý drvoštěp pan Jan Za- 
hradník a slovem doprovodil jeho 

kolega, čerstvě vystudovaný lesní 
inženýr Jakub Hanzlík. 
Velmi efektní vystoupení společně 
předvedli uživatelé DOZP „Nováček“ 
a Denní stacionář „Jitřenka“. 
Předposlední bod programu se 
skládal z prezentace Oblastního 
mysliveckého spolku, jehož činnost 
je velmi rozsáhlá a aktivní. Diváci 
mohli shlédnout a vyposlechnout 
ukázky lovecké hudby, výcviku psů, 
informace ze sokolnictví a z oblasti 
zbraní. Vše i prakticky - myslivci 
přinesli a zahráli na lesní rohy, so- 
kolník držel při svém výkladu káně 
Harrisova, přítomna byla velmi 
vstřícná a mazlivá fenka ohaře  
a rozličné zbraně vše uzavřely. 

Po malé přepršce se opět ukázalo 
slunce, aby mohl na pódium na- 
stoupit „Soumrak“. „Soumrak“ s vel- 
kým „eS“ uzavřel svými trampskými,  
folk a country písněmi naši 18. 
Zahradní slavnost „Jdem zpátky  
do lesů...“ (málokdo asi postřehl,  
že i tato Žalmanova píseň je v re- 
pertoáru skupiny a ten den zněla 
zahradou).
Děkuji velice za výbornou spolu- 
práci všech složek lesního týmu  
a hlavně jeho vedení! 

Radka Vondrášková 
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“





Zahradní 
slavnost
Každý rok je pro nás Zahradní slavnost konaná 
Domovy na Kotíkovské ulici velkou událostí.  
I letos jsme proto velice rádi přijali pozvání a při- 
spěli k programu naším vystoupením. 
Velký dík patří organizátorům Zahradní slavnosti,  
jejich zásluhou jsme si tento den všichni užili. 
Děkujeme také řidičům, kteří nás bezpečně  
dopravili služebními vozy. 
Již se velice těšíme na další ročníky této významné 
události. Ivana Syrovátková

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

Šídlovský rybník
Měsíc červen byl pro uživatele Domova „Sněženka“ 
akcemi nabitý. 
Ihned 1. června jsme se společně vydali užít si krás 
přírody na okraj Plzně k Šídlovskému rybníku.  
Počasí nám překvapivě v tomto deštivém období 
vyšlo vstříc a my si mohli užít slunečné středeční 
dopoledne dál od rušných ulic města. 
Každý si tento den přišel na své, jedni si užili klid  
a pohodu tamní přírody, druzí zase návštěvu míst-
ní restaurace. Jedno máme ale všichni společné, byl  
to pro nás skvěle strávený den, který si určitě  
zopakujeme. Ivana Syrovátková

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



Mobilní zahrádky  
na ds „Kopretina“  
a dZr „Petrklíč“
Novou terapeutickou aktivitou v našem do- 
mově jsou tři dřevěné pojízdné zahrádky.
Přínosem této venkovní činnosti je aktivní  
i pasivní kontakt s živými rostlinami a hlínou, 
rehabilitace a relaxace a smysluplný pobyt  
na čerstvém vzduchu.
Zatím naši uživatelé do zahrádek zasa-
dili sazeničky květin, bylinek a jahod a po  
zdatném zalití sledují a očekávají, jak se 
bude rostlinkám v nevšední zahrádce dařit.  
Všechny sazeničky přinesli ze svých domácích 
záhonků naši zaměstnanci, kterým právem 
patří slova díků.
„Radost květin za oknem. Není to jenom  
radost z té krásy a něžnosti, ale taky radost  
z úspěchu při pěstování.“ Karel Čapek

Šárka Bartošková 
pracovník v sociálních službách  

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

BolevecKý ryBníK
V Plzni je několik velkých rybníků. Ten Šídlovský jsme letos již navštívili. Dalším v pořadí se stal rybník 
Bolevák. Minulý rok jsme u něj byli a pro velký úspěch jsme se rozhodli tento výlet zopakovat i letos. Stejně 
jako loni jsme využili služeb Totem RDC a zapůjčili si od nich pět dobrovolníků, kteří s námi strávili celé 
dopoledne. Kromě procházky kolem rybníka jsme také strávili nějaký čas i v prostředí příjemné kavárny. 
Výlet se letos opět velmi vydařil, proto si jej nejspíš i příští rok zopakujeme a stane se naším tradičním  
místem pro výlet v teplých měsících. 

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



Červen  
v „nováČKu“
Měsíc červen byl v DOZP 
„Nováček“ skutečně nabitý. 
Uživatelé si užili rehabilitační 
pobyt v penzionu pana Holečka  
v Kašperských Horách. Plzeňskou 
ZOO je provedla a seznámila  
s mnoha zajímavostmi paní Jiřina  
Pešová. Šest uživatelů se zúčast- 
nilo sportovního zápolení v pěti- 
boji pořádaném Odborem soc. 
služeb na stadionu AK Škoda 
Plzeň. 
A teď už hurá do prázdnin!



„Jitřenka“ a „nováček“ v tachově
Dne 1. června 2016 jsme se zúčastnili 15. přehlídky tvořivosti a schopností dětí s mentálním postižením 
pod názvem „Prostor pro duši“. Tuto akci každoročně pořádá Domov pro osoby se zdravotním postiže- 
ním „Milíře“ za podpory Městského kulturního střediska Tachov. Zde jsme měli možnost se prezentovat 
svým tanečním vystoupením na dvě písničky od skupiny Abba. Za tento výkon jsme sklidili zasloužený 
potlesk od publika. Tato akce byla pro nás všechny úžasným zážitkem a již se těšíme na další ročník  
této přehlídky. Martina Prošková, DiS., vychovatelka DS „Jitřenka“



Jak už se stalo tradicí i letos jsme  
se zúčastnili sportovních her připra- 
vených Odborem sociálních služeb 
MMP ve spolupráci s Centrem poby- 
tových a terénních sociálních služeb 
Zbůch. 
Přijeli jsme se dvěma družstvy po 
pěti členech. Po slavnostním uvítání  
pořadateli sportovního klání a za- 
hájení her na hřišti areálu CPTS 
Zbůch, kde byla nastoupena všechna 
družstva, jsme se přesunuli na jed- 
notlivá stanoviště. Celkem přijelo 6 
družstev z pěti zařízení plzeňského 
kraje a ty se vystřídaly postupně  
na osmi stanovištích. 
Připravené sportovní disciplíny byly: 
střelba ze vzduchovky do papírového 

terče, házení šipek na terč, boccia 
- koulení míčků do terče na zemi, 
kuželník, trénink paměti - zapama- 
tování předmětů, minigolf, lovení ryb 
z nádoby na háček a srážení pyrami- 
dy z plechovek míčkem. Sportovci se 
mohli občerstvit u červeného stánku  
a to již během klání. 
Poté následovalo slavnostní vyhodno- 
cení jak družstev, tak jednotlivců. 
V kategorii družstev se na prvním 
místě umístil Domov pro seniory 
„Sedmikráska“ a na třetím Domov 
se zvláštním režimem „Čtyřlístek“.  
V kategorii jednotlivců se umístili na 
prvním místě pan Miloslav Kovačka 
z Domova „Čtyřlístek“ a na druhém 
Mária Gorylová z Domova „Sedmi- 
kráska“. Všichni vítězové dostali po- 

hár s číslem vítězného stupně a dort 
jako sladkou odměnu za svůj výkon. 
Z rukou zástupců města Plzně obdr- 
želi všichni účastníci upomínkové 
předměty a paní Bc. Eva Herinková 
- náměstkyně primátora města Plzně, 
všem poděkovala za účast, ocenila 
jejich sportovní úsilí, popřála mnoho 
zdaru v životě a pozvala na sportovní 
hry v příštím roce 2017. 
V samotném závěru sportovního dne 
zahrálo všem přítomným hudební 
duo složené z pořadatelů her, které 
bylo příjemnou tečkou za celou akcí. 

Dana Macháčková 
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

3. roČníK sPortovního Klání  
„osMiBoJ seniorů a Zdravotně Postižených  
Z PoBytových ZaříZení - 2016“



Tento svátek vznikl v Paříži v roce 1999 a slaví se  
v mnoha městech po celé Evropě za účasti několika 
milionů lidí. Smyslem tohoto dne je posílit mezi- 
lidské vztahy, příjemně společně strávit čas a blíže 
poznat ty, kteří bydlí v našem nejbližším okolí.
Oslavu „Evropského dne sousedů“, která proběhla 
28.5.2016, prožili naši uživatelé opravdu výjimečně. 
Sobotní odpoledne jsme zahájili návštěvou parku  
v okolí střediska TOTEM - RDC, kde probíhal  
jarmark, kterého jsme se také zúčastnili se svými 
výrobky a různorodý kulturní program. Pro naše  
obyvatele to byl speciální a vzácný čas, kdy se mohli 
dostat do víru dění, zažít koncerty a různá taneční 
vystoupení, prohlédnout si prodejní stánky, zkusit  
svůj um ve výtvarných venkovních dílnách a setká- 
vat se s lidmi, kteří žijí v blízkosti jejich „Domova 
seniorů“.
Někteří z našich obyvatel vystoupili se svým 
nacvičeným „tancem vsedě” na melodii písničky  
„My pluli dál a dál v zelený háj“. Tak mohli ukázat, 
že ještě mají dost životního elánu a ještě jsou schop-
ni přinášet radost i druhým. Jedinečné akce v okolí  
TOTEMu - RDC se účastnilo našich 18 seniorů  

a z toho 15 na vozíku. S převozem nám pomohli  
dobrovolníci z organizace TOTEM - RDC, kterým 
patří velké poděkování, protože bez nich by se celá 
akce nedala uskutečnit. 
Během návštěvy programu nám počasí opravdu  
hodně přálo, a než přišel prudký déšť, už jsme byli 
schovaní v domově u „sousedské večeře”, v našem 
případě spíše „sousedské svačiny”. V jídelně se u spo- 
lečného stolu sešli obyvatelé a mohli si společně 
popovídat u chodského koláče a ochutnat poličan  
s měkkým chlebem z „Pekařství Malinová”.
Zlatým hřebem dne byl koncert souboru „Plzeňský 
mls“, který byl plánován do zahradní jurty, ale pro 
nepřízeň počasí se uskutečnil v jídelně DS „Kopre- 
tina“. Koncert devítičlenné kapely, kde nechyběly 
dudy, housle a klarinety, byl plný života a veselých 
melodií, některé známé písničky si naši senioři  
zazpívali společně s kapelou. 
Přátelská atmosféra vykouzlila na tvářích mnohých 
našich obyvatel radost a úsměv.

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

oslava „evroPsKého dne sousedů“  
na ds „KoPretina“ a dZr „PetrKlíČ“



Naše společné, dlouho očekávané 
grilování na zahradní terase se 
uskutečnilo 14.6.2016. Po několika 
deštivých dnech nám nakonec 
počasí opravdu přálo.
Slavnostní odpoledne zahájila ve- 
doucí útvaru Bc. Libuše Šebestová  
a jako první bod programu při- 
vítala pana Mgr. Jindřicha Koláře 
a členy dechovky plzeňské kon- 
zervatoře „Plzeňská 12“. 
Jedenáctičlenný soubor je oprav- 
du velmi profesionální a jejich 
koncert byl pro naše obyvatele 
nádherným kulturním prožitkem. 
Mezi nejznámější písničky, které  
se našim posluchačům nejvíce 

líbily patřily: valčík „Moje česká 
vlast“ od Ladislava Kubeše, polka 
„Kvetou máky v poli“ od Jaromíra 
Vejvody, nebo tango „Pohádka  
mládí“ od Karla Vacka. Jsme 
členům této kapely velmi vděční 
za skvělou atmosféru, během které 
jsme našim uživatelům podávali 
grilované telecí párky a kdo chtěl, 
mohl se osvěžit chlazeným pivem.
Program dále pokračoval tanečním 
vystoupením skupiny „ADETO“, 
která nám zatančila „Balkánský 
tanec“ a opravdu vtipně zpraco- 
vaný tanec na text písničky „Boky 
jako skříň“. Všem členům skupiny  
a také vedoucí Veronice Máslové  
za krásný zážitek děkujeme.

Nemohli jsme porušit již vzniklou 
tradici a veřejného vystoupení se 
zúčastnili i naši senioři, kteří si při- 
pravili taneční vystoupení „vsedě“ 
na melodii a text písničky „My  
pluli dál a dál v zelený háj“.  
Myslím, že potlesk diváků nenechal 
naše „tanečníky“ na pochybách,  
že se jejich vystoupení líbilo.
Velký dík patří všem zaměst- 
nancům, kteří se na organizaci 
podíleli a přispěli tak velkou mě- 
rou k celkové spokojenosti našich 
obyvatel.

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

slavnostní grilování  
na ds „KoPretina“ a dZr „PetrKlíČ“





ZPRAVODAJ MÚSS PLZEŇ 
Vydavatel: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345 

povoleno Ministerstvem kultury České republiky ze dne 19.6.2006, registrační číslo: MK ČR E 16846

Kdyby někdo hledal pomyslný ráj na zemi, možná  
by se mu zalíbil ostrov Réunion. Je zde celoroční  
teplé klima a ani v období zimy nespadne teplota pod 
20 stupňů. Můžete zde ochutnat cizokrajné ovoce  
a žádný predátor ze zvířecí říše vás zde neohrožuje  
na životě i kriminalita je zde zcela zanedbatelná. 
Vyprávět o svém rodišti nám přišla 27.5.2016 slečna 
Corale Ramdiale, která přijela na několik týdnů  
do naší vlasti za poznáním a studiem.
Tento ostrov leží v Indickém oceánu a sousedí se 
známými ostrovy jako je Mauricius a Madagaskar.  
Ostrov Réunion má pouze 2 512 km2. Žije zde asi  
816 300 obyvatel, většina z nich jsou potomci afric- 
kých otroků a francouzských osadníků. Najdete 
zde ale i národnosti z různých koutů světa. Směsice  
jazyků vytvořila řeč zvanou kreolština, úředním  
jazykem je ale francouzština. Ostrov je zámořský  
region Francie.

Rozličné náboženské vyznání od hinduismu, přes 
budhismus až po římskokatolické, způsobilo nutnost  
vzájemné snášenlivosti a tolerance. Prý je běžné,  
že různé náboženské svátky slaví obyvatelé různých 
vyznání společně. 
Potkat malé opičky tamaríny, či chameleona není 
žádnou zvláštností. Ochutnat speciální druh banánů  
s růžovou slupkou, nebo dozrálé cizokrajné ovoce, 
jako je liči, by byl jistě nevšední zážitek. Obživou 
místních obyvatel je turistický průmysl a země- 
dělství. Pěstují hlavně kávu, vanilku a cukrovou  
třtinu, z které vyrábí také rum. 
Přednášku ve francouzštině nám překládala paní  
Mgr. Jana Širajchová, které za zprostředkování celé 
akce a perfektní překlad do češtiny děkujeme.
Našim uživatelům se přednáška moc líbila a za 
ojedinělý zážitek moc děkujeme.

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

PoděKování
Děkujeme touto cestou zdravotní sestřičce paní Janě králové z Dozp „nováček“ za výpomoc  
se zdravotnickou péčí o uživatele v době od 25.5. - 30.6.2016 při nedostatku zdravotních sester  
v Ds „sedmikráska“ a DzR „Čtyřlístek“.
Dále patří velký dík od všech zaměstnanců Ds „sedmikráska“ a DzR „Čtyřlístek“ za pomoc při  
poskytování ošetřovatelské péče v době kritického nedostatku pracovníků v sociálních službách a to:  
p. Šabatkové, p. hesové, p. miškovicové, p. kulhánkové, p. paškové a p. Šťastné z DzR „sněženka“,  
p. staškové, p. sládkové, p. Fleissnerové, p. kroftové, p. králové mileně, p. vondráškové, p. kalouskové,  
p. Šteklové a panu peštovi z Dozp „nováček“, p. keramidasové a p. Růtové z DzR „petrklíč“.

Mirka Netrvalová a kolektiv zaměstnanců DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

na ostrov réunion s „Klubem cestovatelů“  
na ds „Kopretina“ a dZr „Petrklíč“


