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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

Vážená kolegyně, 
vážený kolego,
v souvislosti s nadcházejícími vánočními svátky 
a nástupem nového roku si Vám, i Vašim blízkým, 
dovoluji přát „Hezké a veselé vánoční svátky, prožité 
v kruhu Vašich blízkých a mnoho zdraví, štěstí, 
úspěchů a osobní spokojenosti v nadcházejícím 
novém roce 2018.“
Dovolte mi, prosím, abych Vám na tomto místě 
co nejsrdečněji poděkoval za veškerou Vaši práci 
odvedenou v letošním roce ve prospěch našich 
uživatelů a pacientů, ve prospěch MÚSS Plzeň.

Jsem si velice dobře vědom skutečnosti, že v každém 
okamžiku dáváte své práci maximum a velmi dobře 
si uvědomuji fakt, že bez Vaší každodenní zodpo-
vědné práce bychom nebyli schopni plnit neustále 
náročnější úkoly, které jsou před nás stavěny. 
Jsem opravdu pyšný a hrdý na to, že mohu spolupra-
covat s tak skvělou kolegyní, s tak skvělým kolegou, 
jako jste Vy.
Mnohokrát Vám za vše vykonané v letošním roce 
děkuji a zároveň doufám, že budeme ve zdraví 
společně a úspěšně spolupracovat i v nadcházejícím 
roce 2018.

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

váNočNí a NovoročNí PŘáNí ŘediteLe 
zaměStNaNcům mÚSS PLzeň



Nováček ve Stodu
I letos uživatelé DOZP „Nováček“ rádi využili pozvání CSS Stod na předvánoční taneční odpoledne  
v místním kulturním domě. Setkali se s kamarády z jiných zařízení Plzeňského kraje. Společně si zatancovali  
a zazpívali spolu s účinkující country kapelou, pochutnali si na výborném pohoštění, předali si drobné dárky. 
Tím odstartovali velké těšení na Mikuláše a Vánoce.
Děkujeme CSS ve Stodu za pozvání a těšíme se na setkání za rok!

Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“



HarmoNika duo
První listopadový den tohoto roku jsme udělali 
našim uživatelům opravdu velkou radost, když 
jsme do Domova pozvali manžele Renátu a Josefa 
Pospíšilovi. 
Oba hrají na harmoniku, zpívají a velmi zajímavě 
o zpívaných písničkách vypráví. Mnozí z uživatelů 
minimálně pana Josefa znají, protože nejenže píše 
knihy, nějaký čas koncertuje, ale také je jeho hlas 
znám z vysílání plzeňského rozhlasu. V jídelně Do- 
mova, kde se koncert odehrával, panovala po celou 
dobu velmi příjemná atmosféra, uživatelé zpívali 
spolu s vystupujícími. Radka Vondrášková, 

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

kulturní a sportovní akce 
v dS „Jitřenka“
I v měsíci listopadu měli uživatelé našeho stacionáře 
pestrý program. Kromě obvyklých kulturních akcí, jako 
je divadelní představení v D-klubu nebo muzikoterapie, 
naše uživatele zaujala výstava Magičtí Lucemburkové, 
která probíhala v prostorách Papírny. Se zájmem jsme 
si prohlédli věrné repliky čtyř korun, kterými byl koru- 
nován císař Karel IV., 3D modely významných hradů 
a staveb, sochy panovníků a další zajímavosti týkající 
se doby vlády rodu Lucemburků. Někteří z uživatelů  
si navíc i vyzkoušeli, jaké je to být připoután na pranýři 
ze 14. století.
Nejen kultura, ale i sport má vždy u našich uživatelů 
úspěch. Proto jsme se jednoho listopadového dne vydali  
na bowling do Lucerny na Doubravce, kde jsme si spo- 
lečně zasoutěžili v bowlingovém turnaji. Hra se všem 
dařila, užili jsme si příjemné sportovní dopoledne  
a nakonec všichni obdrželi diplom za účast.

Marcela Ciňková, PSS pro výchovnou  
nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“



V říjnu sdílela s frekventanty  
Lycea Anežka Vondrášková své 
zkušenosti a zážitky z ročního 
výměnného pobytu ve Vysněné 
BRAZÍLII. 2. listopadu se poslu- 
chači pomyslně vznesli do oblak, 
aby mohli posléze přistát v Kos- 
mopolitním SAN FRANCISCU s 
kolegyní Radoslavou Zahradní- 
kovou a v poslední přednášce  
se služebně nejmladší kolegyně 
Daša Čábalová podělila o své 
zážitky ze Skotska a Tajemného 
EDINBURGHU. 
Tak jako Univerzita třetího věku, 
má i Seniorské Lyceum svůj závěr 
spojený s předáním osvědčení  
o absolvování programu. Slavnost- 
ní promoce proběhla 15. listopadu 
2017 v upravené jídelně Domova.  
Vše uvedly fanfáry z Libuše a česká 

hymna, k absolventům opět pro- 
mlouval JUDr. Dobroslav Zeman, 
následně obdrželi diplom a drob- 
nou pozornost. Dva houslisti  
ze Sojkova kvarteta Martin Kos 

Promoce v. ročNíku  
SeNiorSkéHo Lycea
Pokud si laskavý čtenář vzpomene, v 9. čísle Zpravodaje jsem  
mu slíbila, že jej budu informovat o tom, jak dopadl závěr naší  
„Univerzity třetího věku“, totiž V. ročníku Seniorského Lycea. Zdárně 
jsme tedy zvládli ne až tak pevně stanovený počet deseti přednášek.  

a Martin Kaplan posvětili celý 
podvečer mistrně podanými kla- 
sickými melodiemi. Tečku za 
V. ročníkem Seniorského Lycea 
udělala studentská hymna Gau- 
deamus igitur. Epilogem pak bylo 
posezení u kávy nebo čaje s konzu- 
mací dortů, které byly připraveny 
zvláště pro tuto příležitost a za něž 
náležitě děkujeme. 

Radka Vondrášková,  
pracovník v sociálních službách  

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



dobřanské bábinky
V úterý 14.11.2017 jsme mohli přivítat v našem Domově členky 
pěveckého souboru Dobřanské bábinky v doprovodu heligonkáře 
pana Františka Boučka. Na realizaci této kulturní akce jsme  
obdrželi sponzorský dar od paní Marie Kozlové, dcery naší uži- 
vatelky. Bábinky rozhodně nezklamaly, zpívalo se, tančilo a bylo 
opravdu veselo. Obdivovali jsme kostýmy, elán i humorné texty  
písní poukazující s nadhledem na vyšší věk a dnešní dobu. Na závěr 
nemohla chybět sladká tečka v podobě malého občerstvení. 
Dobřanské bábinky je pěvecký sbor, který vznikl v měsíci květnu 
roku 2004. V současné době má okolo 20 členů. Vznik sboru 
navázal na tradici pěveckého kroužku, který působil v Dobřanech 
pod hlavičkou Střediskového kulturního zařízení v 80. letech  
20. století. Repertoár sboru je zaměřen především na zpěv  
lidových písní, vánočních koled a písní duchovních. Od roku 
2005 mají Dobřanské bábinky i taneční složku. Jednotlivá taneční  
vystoupení (country, lidový tanec, Česká beseda, staropražské 
písně) vznikají pod vedením paní Jiřiny Boučkové. Na heligonku 
hudebně doprovází pan František Bouček. 

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

PLzeňSké bubLiNky
V pondělí 27.11.2017 nás v Domově navštívil sboreček 
Plzeňské bublinky, pěvecký sboreček dětí z 50. MŠ v Plzni. 
Děti ze třídy Písnička si pro naše klienty přichystaly, pod  
vedením paní učitelky Zuzany Tomáškové a paní učitelky 
Moniky Mrázové, pásmo básniček a písniček, doprovázené 
tanečky a vyrobenými obrázky. Klienti si zanotovali známé 
písně a plni dojetí potleskem podpořili náročné vystoupení 
malých zpěváků a zpěvaček. Děti obdarovaly naše klienty  
vyrobenými dárečky a na oplátku od nás také dostaly malou  
pozornost. Dopoledne se nám velmi líbilo a už se velice  
těšíme na další setkání, které očekáváme po Novém roce. 

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



DRUH DIVADLO BŘEZEN NÁZEV Ž
S2 VELKÉ PÁ 23.3. LABUTÍ JEZERO B

NOVÉ X X
S2 VELKÉ PÁ 23.3. LABUTÍ JEZERO B

NOVÉ X X
S8 VELKÉ X X

NOVÉ X X
S8 VELKÉ X X

NOVÉ X X
V1 VELKÉ ÚT 13.3. ŠUMAŘ NA STŘEŠE M
V4 VELKÉ X X
V6 VELKÉ X X

V12 VELKÉ PÁ 30.3. ŠUMAŘ NA STŘEŠE M
V17 VELKÉ X X
N1 VELKÉ X X
N4 NOVÉ PÁ 30.3. HAMLET O
N6 NOVÉ ST 14.3. HAMLET O

LEGENDA - ŽÁNR (Ž): O - OPERA, OP - OPERETA, Č - ČINOHRA, M - MUZIKÁL, B - BALET

ZAČÁTKY VŠECH PŘEDSTAVENÍ VŽDY V 19.00 HODIN

Volné vstupenky pro zaměstnance a jeho rodinného příslušníka je možné vyzvednout u asistentky ředitele MÚSS Plzeň  
p. Šárky Vopatové, Klatovská tř. 777/90, Plzeň (číslo tel. 378 03 kl. 7601)

DRUH DIVADLO LEDEN NÁZEV Ž
S2 VELKÉ X X

NOVÉ X X
S2 VELKÉ X X

NOVÉ X X
S8 VELKÉ X X

NOVÉ X X
S8 VELKÉ X X

NOVÉ X X
V1 VELKÉ X X
V4 VELKÉ X X
V6 VELKÉ ST 31.1. MANON B

V12 VELKÉ X X
V17 VELKÉ X X
N1 VELKÉ ÚT 2.1. ZAHRADA DIVŮ M
N4 NOVÉ PÁ 12.1. ZAHRADA DIVŮ M
N6 NOVÉ X X

DRUH DIVADLO ÚNOR NÁZEV Ž
S2 VELKÉ PÁ 16.2. MEDEA O

NOVÉ X X
S2 VELKÉ PÁ 16.2. MEDEA O

NOVÉ X X
S8 VELKÉ 28.5. NE ZVONOKOSY M

NOVÉ X X
S8 VELKÉ 28.5. NE ZVONOKOSY M

NOVÉ X X
V1 VELKÉ ÚT 20.2. LINIE KRÁSY Č
V4 VELKÉ PÁ 2.2. KAZIMÍR A KAROLÍNA Č
V6 VELKÉ X X

V12 VELKÉ PÁ 9.2. KAZIMÍR A KAROLÍNA Č
V17 VELKÉ NE 11.2. MANON B
N1 VELKÉ ÚT 6.2. CHYŤ MĚ M
N4 NOVÉ PÁ 16.2. CHYŤ MĚ M
N6 NOVÉ ST 21.2. ZAHRADA DIVŮ M

druHy PŘedPLatNéHo (i. čtvrtletí 2018)



Naši uživatelé z DS „Kopretina“  
a DZR „Petrklíč“ jsou za společný  
čas strávený s dětmi rádi a vše co si 
děti pro ně připravily se jim velmi 
líbilo. Každý náš obyvatel byl obda- 
rován voňavým tvarohovým koláč- 
kem a chlebíčkem. Paní učitelky  
nám prozradily, že děti chlebíčky 

pro naše seniory připravovaly samy. 
Také děti byly odměněny sladkou 
odměnou v podobě čokoládových 
bonbónů, které jim naši uživatelé  
rozdali.
Za pěkné vystoupení patří velké 
poděkování nejen všem dětem, ale  
i paním učitelkám ze třídy „Berušek“ 

PodzimNí SetkáNí  
SeNiorů a dětí
Rádi jsme opět v tomto podzimním čase přijali pozvání do 90. mateřské 
školy. Děvčátka a chlapci z oddělení „Veverek“ a z oddělení nejmenších 
dětí „Berušek“ si pro nás připravili rozmanitý program plný písniček, 
tanečků a básniček. Jejich vystoupení se uskutečnilo ve středu 8.11.2017  
v dopoledních hodinách v prostorách 90 MŠ.

Bc. Haně Loulové a Karle Opatrné  
a paním učitelkám ze třídy „Veve- 
rek“ Martině Fuchsové, Mgr. Zu- 
zaně Moravcové a paní ředitelce  
Bc. Veronice Babkové.

Šárka Bartošková,  
pracovník v sociálních službách  

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



Předvánoční prodejní výstava
Dvakrát za rok „rozbalíme krám“, rozumějte, otevíráme v našem Domově 
prodejní výstavu. V tomto čase je to výstava s přívlastkem předvánoční.  
Ve společenském prostoru jsou na stolech rozmístěny předměty, na jejichž 
výrobě se podíleli uživatelé obou našich Domovů. Nedá se úplně říci, který  
z výrobků je nejdříve vyprodaný nebo o co je největší zájem. Snažíme se  
zaujmout návštěvníky keramikou, polštáři, šitými postavičkami nebo i malými  
vonnými pytlíčky. Nabídka je široká a vybrat drobnost pod stromeček jistě  
nebyl problém. Vítáni byli také návštěvníci, kteří si přišli pro inspiraci nebo  
jen potěšit oko či duši 23.11.2017. 

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



zaHáJeNí adveNtu
Dne 27.11.2017 jsme zahájili v našem DS „Kopretina“ a DZR 
„Petrklíč“ sváteční advent, kdy všichni očekáváme čas klidu,  
pokoje a radosti. Naši obyvatelé se sešli ve vyzdobené jídelně,  
kde jsme přivítali mladé studenty z křesťanské kapely „Krpál“. 
Jejich koncert s tematickými duchovními písněmi byl proložen  
adventním slovem z Bible. Mladí hudebníci sklidili od obecenstva 
děkovný potlesk a mnoho chvály za krásné melodické písně. Na závěr 
představení se nám jednotliví členové souboru osobně představili,  
a protože většina z nich jsou studenti medicíny, nebo jiných vysokých  
škol, popřáli jsme jim mnoho úspěchů ve studiu a vše nejlepší  
do následujících dnů. Sváteční čas pokračoval přemístěním se do blíz- 
kosti velkého vánočního stromu v zahradě našeho Domova.  
Za zpěvu koled našich uživatelů se vánoční strom rozzářil všemi  
pestrými barvami. Teď již budeme vyhlížet vánoční atmosféru a při- 
cházející Vánoce. Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách 

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

zdobení  
vánočních stromků
Nejkrásnější dny v roce si vyžadují mnoho příprav a ty jsou 
na DS „Kopretina“ a na DZR „Petrklíč“ již v plném proudu. 
Prvním krokem je vánočně vyzdobit prostory našeho Domova. 
Naši uživatelé společnými silami ozdobili již několik vánočních 
stromečků, které budou vytvářet kouzelnou atmosféru ve spo- 
lečenských místnostech, v jídelně a ve vstupní hale našeho  
Domova. Stromečky již jsou v celé své kráse na svých místech  
a čekají na zahájení adventu a rozsvícení. 
Všem přejeme pohodové a radostné prožití vánočních svátků. 

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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Děkujeme Vám 
za úspěšnou spolupráci

v uplynulém roce
a přejeme Vám hodně štěstí,

pevné zdraví, 
mnoho osobních a pracovních úspěchů   

v novém roce 2018!

Váš Výbor ZO MÚSS Plzeň 
OSZSP ČR 

Helena Kurcová
Pavla Kurcová          Petra Tolarová


