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Oslava 100. narOzenin
Dne 22.6.2016 oslavila své 100. narozeniny klientka NZZ Domácí péče 
paní Libuše Volrábová.
Jménem celého kolektivu NZZ Domácí péče jsme popřáli pevné zdraví, 
pohodu a nadhled, se kterým vše zvládá.
Paní Libuši Volrábové byla jménem organizace MÚSS Plzeň předána 
krásná kytice a likérové překvapení od sestřiček.
Vše nejlepší přeje kolektiv zdravotních sester NZZ Domácí péče.

letní akce  
v „Jitřence“
Jelikož nám počasí dopřálo hez- 
ké dny, mohli jsme si splnit vše,  
co jsme naplánovali. Opékání vuřtů 
na naší zahradě v „Jitřence“, časté 
plavání v bazénu na Slovanech, 
návštěvu kina, kde jsme shlédli  
film „Kniha džunglí“ nebo výstavu  
s tématem „Příběh kola“, stopovač- 
ku, kde jsme si vyzkoušeli vědo- 
mosti a díky dobrému značení jsme 
se dostali až na Chlum, kde na nás 
čekal sladký poklad. Ač byl tento 
měsíc náročný, všem se akce moc 
líbily a užili si je plnými doušky.
Martina Prošková, DiS., vychovatelka

Monika Strychová, PSS



supOva dOtOčná
13. července byli uživatelé obou našich Domovů pozváni na takovou  
malou vzpomínkovou Zahradní slavnost, pojmenovanou „Supova 
dotočná“. V úvodu jsme si připomněli naše vystoupení, tedy ostatním 
předvedli secvičenou skladbu skladatele B. Nikodéma interpretovanou  
W. Matuškou a K. Štědrým „Mám malý stan“ - oděni do laplí (tak jsme 
říkali chodidlům nakresleným na kartonu, připevněným na rukou).  
Vzápětí přišla zlidovělá „Na Okoř je cesta“. Bílá paní, Šerif, Zloděj  
i ostatní si také toto vystoupení náležitě užili. Aby ne, bylo totiž poslední. 
Následovala hudební projekce Lubomíra Chris Tolara, mnohým známá 
z televize Šlágr. Na „Supově dotočné“ tekla kofola a pivo a podávaly se 
grilované kuřecí nohy... Poděkování patří nejen zmíněným vystupujícím, 
ale především vedoucí Domova Mirce Netrvalové, sociálním pracov- 
níkům a dalším zúčastněným, kteří celou akci zorganizovali a nemalou 
měrou se podíleli na jejím hladkém průběhu. 

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



Bližší informace:

Netrvalová Mirka
vedoucí útvaru 

DS Sedmikráska a DZR Čtyřlístek
Kotíkovská 649/15, Plzeň

tel.: 378 037 635, 724 004 108
e-mail: netrvalova@plzen.eu

přijíMáMe brigádNíky
pro doprovod uživatelů na lékařská vyšetření 

ve dnech pO – pá

100,- kč/hodina
Práce na základě Dohody o provedení práce

rozsah práce ve dnech pO – pá
Výkon práce podle potřeby organizace, popř. na zavolání

Nástup dle domluvy

POŽADUJEME:

❚  Ukončené min. ZAK vzdělání  ❚  bezúhonnost  
❚  zdravotní způsobilost včetně očkování žloutenky typu B  ❚  slušné jednání

VícE infORMAcí nAlEZnEtE: 

http://muss.plzen.eu
Zpravodaj MÚSS 7/2016  ❚  Úřad práce města Plzně

❚  na pobytovém zařízení DS Sedmikráska, Kotíkovská 649/15, Plzeň



GrilOvání  
na zahradě
K prázdninám a k létu neodmyslitelně 
patří grilování. Neodolali jsme ani my 
v DZR „Sněženka“ a jedno takové gri- 
lovací odpoledne jsme si uspořádali. 
Pravda, zpočátku to nevypadalo velmi 
slibně. Venku foukal silný vítr a oheň 
ne a ne hořet. Nakonec ale vše dobře 
dopadlo a my jsme si v dobré náladě  
a společnosti mohli vychutnat voňavé 
grilované špekáčky a samozřejmě ne- 
chybělo ani dobře vychlazené nealko- 
holické pivo. Ivana Syrovátková

pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost 

DZR „Sněženka“

zahradnická sezóna  
v plném proudu
Každý rok v letních měsících je pro nás naše zahrada 
chloubou. Toto ale není jen tak, o zahradu se musíme 
pravidelně starat. A tak i letos jsme vytáhli zahradnické 
náčiní, nakoupili sazenice a dali se do práce. Do květi- 
náčů jsme zasadili nejen okrasné rostliny ale také několik 
druhů bylinek. Na záhonku se nám pomalu začínají 
červenat rajčata a v jurtě se suší bylinky. Těšíme se,  
až budeme moci plody naší práce ochutnat, například  
v dobrém zeleninovém salátu.

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



poděkování paní svatce novákové  
od obyvatel ds „Kopretina“ a dzr „petrklíč“
Za společný čas s lidovou písničkou jsme poděkovali paní Svatce Novákové, učitelce hudební umělecké 
školy. Paní Svatka k nám během celého školního roku s železnou pravidelností docházela hrát na klávesy,  
aby doprovodila  naše obyvatele při zpěvu lidových písniček. Protože písniček je mnoho a naše zpěvníky  
se stále rozrůstají, tak i stoupá počet těch nejoblíbenějších písní,  mezi které patří např. „Má česká vlast“  
a „Ta naše písnička česká“. Jako poděkování jsme paní Svatce předali „mini album“ s fotografiemi společného 
zpívání s podpisy našich uživatelů, různé rukodělné výrobky a další malé pozornosti. Paní Svatka Nováková  
nám přislíbila do budoucna další spolupráci a naši uživatelé se mohou těšit na společně strávený čas  
s písničkou. Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách 

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



Podívat se do plzeňské ZOO bylo 
přáním několika našich uživatelů  
z DS „Kopretina“. Dopolední výlet  
se uskutečnil 28. června 2016  
a putování za cizokrajnými zvířaty 
mohlo začít. 
Neodolali jsme společné fotografii 
se žirafou Rothschildovou, která je 
největším suchozemským savcem. 
Pokud se někdy cítíte nevyspalí, 
tak vzpomeňte na žirafu, které stačí 
pouze 20 minut spánku a přesto 
má energii na celodenní hledání  
potravy.

Setkání tváří v tvář s pštrosem  
dvouprstým bylo jistě nezapome- 
nutelné a opět spadá do kategorie 
„nej“. Je to totiž největší živočich  
z ptačí říše. Sice pro svou hmotnost 
nemůže létat, ale zato je obdivu- 
hodným běžcem. Dokáže běžet rych- 
lostí až 70 km v hodině po dobu 30 
minut. Možná právě od pštrosů by se 
mnozí otcové mohli učit, neboť jsou 
to právě pštrosí samci, kteří se s vel- 
kou péčí starají o narozená mláďata.
Prohlídku exotických zvířat jsme 
ukončili u výběhu lva Berberského, 

kterého ve volné přírodě již ne- 
najdete. Do dnešních dnů přežil 
tento druh díky soukromému  
chovu marockých králů. Návštěva 
ZOO proběhla za příjemného po- 
časí a opravdu se vydařila.
Zaměstnanec dopravy MÚSS pan 
Václav Hrabě nám zajistil bezpečný  
a profesionální převoz do ZOO  
a za to mu patří naše poděkování. 

Šárka Bartošková 
pracovník v sociálních službách  

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

výlet dO plzeňsKé zOO



V úterý 19. července jsme se konečně sešli s třicítkou 
uživatelů DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“, kteří  
se zaujetím nacvičovali a posléze také vystoupili  
na Zahradní slavnosti a také při „Supově dotočné“  
a poděkovali jim za jejich zodpovědný přístup. Už při 
nácvicích byla výborná atmosféra, uživatelé si zvláště 
poslední vystoupení opravdu užili. Nejenže jsme se  
sešli v zahradě Domova, pod stanem, ale také jsme  
spolu opět v této partě pobyli a co víc, uživatelé si po- 

chutnali na pudinkovém poháru s ovocem a šlehačkou. 
Nechyběla nepostradatelná kávička, která byla nabíd- 
nuta všem přítomným. Mnozí se při této příležitosti 
shodli na tom, že se těší na následující rok a další  
nácviky, potažmo vystoupení. Co si více můžeme jako 
terapeutky přát?! Radka Vondrášková

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

pOděKOvání vystupuJícím
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letní zahradní aKtivity  
na ds „KOpretina“  
a dzr „petrKlíč“
S teplými a slunečnými dny začali naši obyvatelé trávit mno- 
hem více času na naší venkovní terase, která je součástí kvetoucí  
zahrady. V příjemném chládku pod markýzou probíhají  
v dopoledních hodinách aktivizační programy a i odpoledne  
se zde scházejí naši uživatelé ke společnému posezení. 
Mezi různorodé činnosti jsme zařadili také společenské hry. 
Velmi oblíbené je velkoformátové „Člověče, nezlob se“, ale také 
dřevěné pexeso, halma, karetní hry, různé skládačky, hlavolamy 
a kvízy. A kdo si chce jen tak posedět, může se zaposlouchat  
do tónů hudby, která je také z různých žánrů, od lidových  
písniček až po operu. Pro osvěžení je nabízena vychlazená  
mátová limonáda, kterou připravujeme z máty vypěstované  
v naší mobilní zahrádce. 
Léto ještě nekončí, takže se naši obyvatelé mohou těšit na další 
společná setkání na slunečné zahradní terase.  

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

Vážené kolegyně a kolegové - mnohokrát vám všem děkuji za účast, soucit,  
pochopení a podporu psychickou i finanční a materiální po vyhoření bytu. 

MÚSS města Plzně - opravdu umíte pomáhat! 
Děkuji - Marie Soukupová


