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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

V minulém roce se nám sice  
ve větší míře povedlo eliminovat 
katastrofální nedostatek pracovních 
sil z dvou předchozích let, ale  
v naší činnosti se projevila negativa 
způsobená neustále se zhoršujícím 
zdravotním stavem našich uživatelů. 
Zvláště v druhém pololetí roku 2018 
došlo k enormnímu nárůstu počtu 
uživatelů v třetím a čtvrtém stupni 
závislosti na pomoci jiné fyzické 
osoby, což pochopitelně vyžaduje 
mnohem vyšší pracovní úsilí ze stra- 
ny všech zaměstnanců poskytovate- 
le. Zvýšením počtu uživatelů v nej- 
vyšších stupních závislosti na po- 
moci jiné fyzické osoby se nám 
sice na jedné straně podařilo zvýšit 
příjmy a tím i hospodaření orga- 
nizace, na druhé straně jsem si moc 
dobře vědom toho, že dlouhodobě 
nelze vzniklou situaci řešit bez  
personálního posílení každé směny 
o minimálně jednoho zaměstnance. 

Pokračování na straně 2.

Několik slov...
vážené kolegyně, vážení kolegové,
prožíváme první dny nového roku 2019. Dovolte mi, abych vám  
při této příležitosti mohl přát vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, 
lásky, spokojenosti a úspěchů po celou dobu jeho trvání.
zároveň bych vám všem mnohokrát poděkoval za vaši každodenní 
náročnou a odpovědnou práci, kterou jste ve prospěch našich 
uživatelů v loňském roce odvedli. i v loňském roce, stejně jako 
v letech předchozích, jsme společně pracovali opravdu dobře, 
společně jsme během celého uplynulého roku dokázali poskyto- 
vat vysoce kvalitní pomoc našim uživatelům. Jsem toho názoru, 
že by nebylo správné, abychom v této souvislosti nějakou pracovní 
pozici či útvar upřednostňovali, či upozaďovali. spokojenost na- 
šich uživatelů jsme dokázali splnit společným úsilím, vzájemnou 
spoluprací a každodenní poctivou prací jednoho každého z nás.
společně dosažených výsledků si cením o to více, protože vím,  
že byly dosaženy za jedněch z nejtěžších podmínek v historii  
poskytování sociálních a zdravotních služeb naší organizací.



Dokončení za strany 1.
Jsem opravdu velmi rád, že jsem 
Vám mohl značnou část zvýšených 
příjmů na konci roku vrátit zpět  
do Vašich výplatních sáčků formou 
poskytnutých odměn. Jsem hluboce 
přesvědčen o tom, že si tyto odmě- 
ny plně zasloužíte. Pracovali jste 
celý rok dobře, je třeba Vám za to  
poděkovat a patřičně Vás za to fi- 
nančně ohodnotit. 
Je mi opravdu líto, že někteří z na- 
šich zaměstnanců mají pocit, že od- 
měny poskytované zaměstnancům  
ke konci kalendářního roku jsou  
čímsi samozřejmým a že je zaměst- 
navatel „povinen“ je zaměstnancům 
poskytnout jaksi samozřejmě. Od 
konce školních prázdnin jsou pak 
s blížícím se koncem roku čím dál 
tím více v době výplat rozčarováni 
z toho, že odměny ještě nejsou 
zaměstnavatelem poskytnuty. V této 
souvislosti si dovolím připomenout 
skutečnost, že odměny jsou nenáro- 
kovou složkou platu, tzn., je pouze 
na rozhodnutí zaměstnavatele zdali,  
kdy a kterým zaměstnancům odmě- 
ny na konci roku poskytne a zároveň 
je zcela na jeho uvážení, v jaké výši 
budou tyto odměny zaměstnancům 
poskytnuty. Pokud pominu skuteč- 
nost, že prakticky všem našim 
zaměstnancům je již v průběhu 
celého kalendářního roku část 
odměn zaměstnavatelem vyplácena 
(stabilizace pracovních sil, personál- 
ní nouze), pak nemohu pominout 
skutečnost, že rozdělovat lze jen  
to, co se během roku „vydělá“. A jak  
je Vám všem jistě dobře známo  
„zajíci se počítají až po honu“,  
tzn., nelze rozdělit něco „dopředu“ 
a v prosinci, nebo už v listopadu 
„nemít na výplaty“. Konečně, je to 
stejné jako u každého v domácnosti. 
V loňském roce jsme společně 
vydělali více a utratili méně, než 
jsme plánovali. Proto jsem se mohl 
v kontextu blížícího konce roku 
rozhodnout a veškeré finanční 
prostředky, které je možné rozdělit 
mezi zaměstnance organizace, jsem 
mezi tyto rozdělil. 

Mám opravdu radost z toho, že jste 
skutečnost, že Vám zaměstnavatel  
na konci roku poskytl odměny, ale- 
spoň zaregistrovali, z toho, že jsem 
Vám zlepšil náladu a finanční situaci 
v období nadcházejících vánočních 
a novoročních svátků. V neposled-
ní řadě i z toho, že jsem Vám tímto 
způsobem mohl poděkovat za Vaši 
skvělou celoroční práci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vstupujeme do dalšího roku naší 
společné činnosti a byl bych ve- 
lice rád, pokud bychom i tento rok 
společně zakončili stejně úspěšně 
jako rok minulý, nicméně k tomu 
vede ještě dlouhá a náročná cesta.
Čeká nás nelehká práce v oblasti  
lidských zdrojů, zejména pak na úse- 
ku udržení minimálně stávajícího 
stavu zaměstnanců a jeho doplnění 
do maximálně povoleného stavu 
v rámci každého útvaru. Neméně 
důležitým úkolem je zahájení pro- 
jednávání navýšení počtu zaměst- 
nanců působících v přímé obslužné 
péči o uživatele se zřizovatelem 
naší organizace. Věřím, že se nám 
společně, stejně jako v každém  
z předchozích patnácti roků, podaří  
meziročně zvýšit průměrný měsíční  
plat u všech profesí našich zaměst- 
nanců.
V oblasti investic bych, společně 
s útvarem „Správa majetku“, letos 
velmi rád dokončil akci „Trafosta- 
nice Lochotín“ a zahájil investiční 
akce „Centrální stravovací provoz 
Lochotín“, „Spojovací krčky DOZP 
Nováček“ a „Zázemí pečovatelské 
služby“. První dvě v letošním roce 
zahajované investiční akce značnou 
měrou zvýší kulturu pracovního 
prostředí našich zaměstnanců, „Cen- 
trální stravovací provoz Lochotín“ 
pak navíc skokovým způsobem zvýší 
kvalitu nejen námi poskytovaných 
sociálních služeb, ale i kvalitu posky- 
tovaných sociálních služeb dalších 
poskytovatelů působících v Plzni.
Věřím, že se v oblasti hospodaření 
organizace budeme již od počátku 
roku společně důsledně věnovat jak 
oblasti příjmů, tak i oblasti čerpání 

nákladů tak, aby náš hospodářský 
výsledek byl na konci roku co 
nejlepší, a mohli jsme si jeho část 
rozdělit formou vyplacených odměn. 
Nadále obracejme každou korunu, 
kterou vynakládáme a rozmysleme 
si, zda-li je její vynaložení rozumné 
a nutné. To ale neznamená, že nám 
budou v práci, byť jen na okamžik, 
chybět prostředky a pomůcky po- 
třebné ke každodenní práci. Zedník 
také nenahodí zeď, pokud mu nedáte 
zednickou lžíci, to ale neznamená, 
že mu musíte dát zednickou lžíci 
ze zlata. Jinými slovy, používejme 
v každém okamžiku své činnosti  
v práci „zdravý selský rozum“  
a výsledek se musí dostavit. Nebojte 
se prezentovat své nápady, formulo- 
vat svá přání, vznášet dotazy a pro- 
sazovat své myšlenky. Rozumný  
a chytrý vedoucí zaměstnanec se nad 
Vašimi náměty jistě rád minimálně 
zamyslí. Pokud budete mít pocit, 
že Váš námět nebyl odpovídajícím 
způsobem vyřešen, zkuste to znovu, 
v krajním případě to můžete zkusit  
i mým prostřednictvím.
V souvislosti s výhledem hospoda- 
ření organizace pro letošní rok  
se nemohu opětovně nezmínit  
o dlouhodobém problému nedosta- 
tečného financování práce zdravot- 
ních sester, kdy si zdravotní sestra 
v sociálních službách, i v případě 
100% využití svého pracovního času 
formou vykázaných zdravotních 
výkonů zdravotním pojišťovnám,  
na rozdíl od jiných zdravotnických  
profesí, není schopna „vydělat“  
na svůj plat a zákonné odvody s ním 
spojené. Tyto naše zaměstnankyně 
pak jsme nuceni financovat z po- 
skytnutého příspěvku zřizovatele, 
či ze zlepšeného hospodářského 
výsledku. Jsem toho názoru, že naše 
organizace opravdu nebyla zřízena 
proto, aby řešila podfinancování  
českého zdravotnictví a v konečném 
důsledku byla nucena přispívat 
na platy našich zdravotních sester  
v sociálních službách. To má za- 
jišťovat systém veřejného zdravot- 
ního pojištění, potažmo zdravotní 
pojišťovny. 

Několik slov...



V letošním roce, k výše uvedenému dlouhodobě neřešenému  
financování zdravotních sester v pobytových zařízeních sociál- 
ních služeb, přibude v případě definitivního schválení další  
nespravedlnost. Touto nespravedlností je novela zákona o sociál- 
ních službách (schváleno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
České republiky, předložena k projednání Senátu Parlamentu 
České republiky). Tato novela zvyšuje výši přiznaného a vyplá- 
ceného příspěvku na péči ve III. stupni o 4.000,- Kč a výši 
přiznaného a vypláceného příspěvku na péči ve IV. stupni  
o 6.000,- Kč měsíčně.
Hezké, že? 
Jednoduchou matematikou by se při aktuální struktuře našich 
uživatelů naše hospodaření měsíčně zlepšilo o cca 1.750.000,- Kč, 
ročně o cca 21 milionů korun českých. 
Ale nezlepší se! 
Proč? Protože novela zákona o sociálních službách počítá  
s uvedeným zvýšením pouze u osob, které setrvávají ve vlastním 
sociálním prostředí, tedy doma.
Osobně přijetí tohoto zákona považuji za naprostou degradaci 
práce všech pracovníků v sociálních službách v České republice  
a jejich zaměstnavatelů - poskytovatelů sociálních služeb.
Proč? Protože
❚ pracovníci v sociálních službách musí pro výkon své práce  
 během 18ti měsíců absolvovat 150ti hodinový kurz, 
❚ pracovníci v sociálních službách musí každoročně absolvovat  
 24 hodin odborného vzdělávání,
❚ pracovníci v sociálních službách musí v každém okamžiku  
 výkonu své práce zcela naplnit platná ustanovení zákona  
 o sociálních službách, a to včetně znalosti a dodržení standardů  
 kvality sociálních služeb, 
❚ se pracovníci v sociálních službách v případě, kdy vlastním  
 sociálním prostředí již nebude možno péči o osobu s přizna- 
 ným příspěvkem na péči ve III. nebo IV. stupni zvládat,  
 budou muset o uživatele v pobytovém zařízení sociálních  
 služeb postarat. Ovšem za příspěvek, který bude o 4.000,- Kč,  
 respektive o 6.000,- Kč nižší!
To se vůbec nezmiňuji o tom, že přijaté příspěvky na péči  
v případě registrovaného poskytovatele podléhají dani z příjmů, 
v případě domácího prostředí nikoliv, že poskytovatel musí  
zajistit pro své zaměstnance veškeré pracovní pomůcky a ochran- 
né prostředky, splnit požadavky bezpečnosti práce, vést perso- 
nální agendu, odvádět z platů svých zaměstnanců daně z příjmu, 
sociální a zdravotní pojištění, ...
A Vám to připadá spravedlivé?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
určitě jsem nechtěl těchto „Několik slov“ skončit pesimisticky. 
Chtěl jsem pouze naznačit, že je třeba již od počátku letošního 
roku začít tvrdě pracovat, každý na svém úseku, vydržet v tvrdé 
práci po celý dlouhý nový rok, vzájemně spolupracovat, posky- 
tovat velmi kvalitní služby a věřit, že i přes uvedené překážky 
dojdeme na konci roku k úspěchu.
Těším se na naše společné podzimní „počítání zajíců po honu“  
a následné rozdělování odměn.
Jsem rád, že mohu spolupracovat s tak skvělými zaměstnanci, 
kterými jste Vy, a jsem na to opravdu hrdý.

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

„JITŘENKA“  
NA VÁNOČNÍCH 
TRZÍCH
Jako již každoročně byl měsíc prosinec  
bohatý na zážitky. mimo mikuláše, 
anděla a čerta, kteří nás již tradičně 
navštívili a udělali mnoho radosti (ale  
i trochu vrásek na čele), jsme se spo- 
lečně sešli i s rodiči našich uživatelů  
na vánoční besídce. 
Největším zážitkem ovšem byla návštěva 
vánočních trhů na náměstí Republiky  
v Plzni. Společně s uživateli jsme prošli trhy 
a prohlédli si stánky s různými výrobky, 
které nás inspirovaly k vlastnímu tvoření. 
Poté jsme se na chvilku zastavili, ochut- 
nali výborný punč a užívali si vánoční 
atmosféru. Každý z uživatelů si nakonec 
zazvonil na zvon a něco hezkého si přál.

Monika Strychová, PSS pro výchovnou 
nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“



Mikulášské překvapení
po zahájení adventu byli naši obyvatelé napjatí, zda opravdu  
přijde očekávaný mikuláš se svými pomocníky. nakonec mikuláš 
nezklamal a navštívil osobně každého našeho uživatele. za vydatné  
pomoci milého anděla a hrůzu nahánějících čertů byli všichni 
přítomní obdarováni mikulášským perníkem. ti, kteří se čertům 
znelíbili a měli namále, přislíbili, že se co nejdříve ve všem polepší. 
Krásná mikulášská tradice se zrodila na historicky doložených  
faktech, které sahají až do třetího století našeho letopočtu. Mikuláš  
se narodil na území dnešního jižního Turecka do bohaté rodiny.  
Již jako mladý muž se stal biskupem v turecké Myře. Během pro- 
následování křesťanů se Mikuláš kolem roku 310 dostal do zajetí a byl  
v žaláři těžce trýzněn. Na svobodu se dostal až roku 313, kdy císař  
Konstantin povolil křesťanství a Mikuláš se opět dostal na biskup-
ský stolec. V r. 325 vystoupil na slavném Nicejském koncilu. Datum 
6. prosince je dnem Mikulášovy smrti. Mikuláš je znám také tím,  
že rozdal svůj majetek chudým a potřebným lidem a proto proslul  
svou laskavostí, štědrostí a praktickou pomocí lidem v nouzi. 
Za vytvoření krásné mikulášské atmosféry děkujeme pracovnicím 
přímé obslužné péče: Lence Kovářové, Markétě Heřmanové, Pavle  
Pojerové a Jitce Košové, které se skvěle zhostily role Mikuláše, anděla  
a nezbedných čertů. 

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

Posezení u vánočního stromku
Protože vánoční svátky jsou hlavně o tom být spolu, jako každý rok jsme u nás  
ve „Sněžence“ uspořádali „ústavní Štědrý den“ pro naše klienty a jejich nejbližší. 
Krátce před 14. hodinou se prostory naší jídelny zaplnily svátečně oděnými klienty  
v doprovodu svých blízkých. Na úvod všechny přítomné přivítala vedoucí Domova 
Bc. Lenka Telínová a popřála jim krásné svátky. Po celou dobu programu hrála  
živá hudba, kterou pro nás letos zajišťovali pan Roman Audes a pan Čestmír Kunc 
z hudební produkce „City Band“. Svého úkolu se zhostili skvěle, provázeli nás po celé 
odpoledne a za to jim patří velké díky. Tímto také děkujeme všem zaměstnancům 
a zúčastněným za příjemně strávené odpoledne a všem přejeme krásné prožití 
vánočních svátků a hodně štěstí do roku 2019.

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



VÁNOČNÍ VýlETy
vyhověli jsme různým přáním našich uživatelů a vydali se na dva  
tématicky odlišné výlety. ti, co si chtěli nakoupit dárky, nebo aspoň  
trochu užít předvánočního shonu a prohlédnout si vánoční výzdobu,  
vyrazili do obchodního centra Globus. k vidění toho bylo opravdu hodně 
a každý si mohl prohlédnout to, co ho nejvíce zajímalo. také jsme se  
v průběhu pobytu společně fotili a ani jsme netušili, kolik společné  
legrace během focení zažijeme. někteří naši uživatelé unaveni obchod- 
ním ruchem se na konci výletu občerstvili v místní kavárně, kde nabrali 
před odjezdem do Domova nových sil.
Další skupina navštívila kostel sv. Martina a Prokopa v plzeňské čtvrti  
Lobzy, kde pro nás a pro uživatele z DZR „Sněženka“ uspořádal pan páter 
Barhoň vánoční bohoslužbu. Paní Anna Srbová doprovázela společný 
zpěv na kostelní varhany a na závěr jsme sborově zpívali vánoční koledy.  
Již tradičně byli naši uživatelé obdarováni milým vánočním přáním  
a ochutnali nabídnuté vánoční cukroví. Bohoslužbu jsme zakončili  
společným focením a rozloučili jsme se s přáním krásných Vánoc.

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



PROsINEC
v posledním měsíci tohoto roku bylo v našem Domově velmi rušno.
Večer před svátkem sv. Mikuláše se Domov rozezněl zvuky řetězů a zvonců. 
Mikuláš spolu se svou skupinou navštívil všechny uživatele a každý obdržel 
za píseň či báseň nadílku.
V pondělí 10. prosince nás navštívily děti z 26. základní školy v doprovodu 
svých učitelek. Připravily si pro nás hru na flétničky a zazpívaly si s našimi 
uživateli vánoční písně a koledy. Uživatelé se naladili na tu správnou vánoční 
atmosféru a šikovná dítka odměnili velkým potleskem a drobnou sladkostí.
V pondělí 17. prosince jsme se jako každoročně vypravili do kostela  
v městské části Plzeň - Lobzy. Zde jsme spolu s přáteli z Domova „Petrklíč“ 
prožili tradiční vánoční bohoslužbu a za doprovodu varhanice paní Srbové 
zazpívali koledy. 
Ovlivněni vánoční atmosférou jsme 20. prosince přivítali i ty nejmenší děti 
z 55. mateřské školky v doprovodu učitelek a dětí z 26. ZŠ, které zahrály  
na flétničky. Společně si pro nás připravily pásmo koled a básniček a přivezly 
s sebou také krásné dárečky pro naše uživatele v podobě vlastnoručně vyro- 
bených dekoračních stromečků, betlémů a svícnů. Obecenstvo neskrývalo  
dojetí. Na oplátku jsme děti obdarovali velkým potleskem a malou pozorností.

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

Nová aktivita v rámci dílen - Fusing
Začátkem prosince jsme rozšířili naše aktivity o spékání skla pomocí 
„Hot Pot“ pícky. Po krátké instruktáži a představení této techniky jsme 
se dali do práce. Naši uživatelé pustili uzdu své fantazii a vyzkoušeli 
si nepřeberné množství postupů, které tato technika nabízí. Netrvalo 
dlouho a mohli jsme se pyšnit výtvory a šperky nejrůznějších tvarů 
a barev. Práce se sklem naše uživatele zaujala a již se těšíme na další 
kreativně strávený čas. 
Fusing je technika spékání a tvarování skla pomocí vysokých teplot  
(750 - 850 °C). Kousky skla různých typů a barev se skládají na sebe, poté 
vloží do pece, kde se zahřívají na požadovanou teplotu. Pomocí sibralové 
pícky, která umožňuje spékat sklo v mikrovlnné troubě, si můžeme vyrábět 
šperky a drobné dekorační předměty ze skla. Jedná se o skvělou jemnou 
ruční práci, která je vhodná i pro uživatele s velmi omezenou schopností 
pohybu a jemné motoriky.

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



ŠTědRý dEN PRO užIVATElE  
V dZR „ČTyŘlÍsTEK“
Rok se s rokem sešel a my jsme opět slavili Štědrý den pro uživatele v DzR 
„Čtyřlístek“. od rána zněly rozhlasem koledy, nechyběly tradiční pokrmy, 
tedy vánočka, rybí polévka, chlebíček a štrůdl. k slavnostní večeři  
byl servírován smažený kapr s bramborovým salátem. v jídelně Domova 
byl přichytán vánoční program a to jak dopoledne, tak také odpoledne. 
Dopolední koncert CITY BANDu přerušila vzácná návštěva z plzeňského 
magistrátu, sociální odboru a UMO 1. Z magistrátu přijela uživatele pozdra- 
vit, popřát krásné svátky a předat dárky náměstkyně primátora města Plzně 
Mgr. Eliška Bartáková v doprovodu Mgr. Aleny Hynkové, MBA z OSS MMP. 
Za UMO 1 to byla starostka městské části Ing. Helena Řežábová s tajemnicí  
Mgr. Ilonou Jehličkovou. Dámy doprovodil ředitel MÚSS města Plzně  
Ing. Vladimír Chuchler. Odpolední část byla zahájena vpravdě důstojně, 
protože se v jídelně Domova konala adventní mše. Ve 14.30 hod. zněl hous-
lový part od J. S. Bacha přednesený Jaromírem Kloboukem. Dalším vystu-
pujícím byl Mužský pěvecký sbor KOZEL z Kozojed a ten tedy nemohl být 
nikým přeslechnut... Předkrmem před slavnostní večeří byly Prvorepub-
likové soudničky v podání Divadelního souboru Sofranza. Všichni a myslím, 
jak uživatelé, tak zaměstnanci, si Štědrý den v Domově pěkně užili. 

Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků pro základní výchovnou nepeda-
gogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Velké poděkování ZO OS MÚSS Plzeň  
a vedení MÚSS Plzeň  

za možnost zúčastnit se zájezdu  
na německé vánoční trhy v Regensburgu.  

Byla tam úžasná atmosféra  
a s kolegyněmi jsme si to opravdu  

krásně užily.



DRUH DIVADLO BŘEZEN NÁZEV Ž
S2 VELKÉ PÁ 15.3. PAŘÍŽSKÝ ŽIVOT O

NOVÉ X X
S2 VELKÉ PÁ 15.3. PAŘÍŽSKÝ ŽIVOT O

NOVÉ X X
S8 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 22.3. DUCH (GHOST THE MUSICAL) M
S8 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 22.3. DUCH (GHOST THE MUSICAL) M
V1 VELKÉ ÚT 12.3. IDOMENEO O
V4 VELKÉ X X
V6 VELKÉ X X

V12 VELKÉ PÁ 8.3. MODROVOUS Č
V17 VELKÉ X X
N1 NOVÉ ÚT 12.3. JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ M
N4 NOVÉ PÁ 29.3. VESELÁ VDOVA O
N6 NOVÉ ST 6.3. DUCH (GHOST THE MUSICAL) M

DRUH DIVADLO LEDEN NÁZEV Ž
S2 VELKÉ PÁ 25.1. DRAHOMÍRA A JEJÍ SYNOVÉ Č

NOVÉ X X
S2 VELKÉ PÁ 25.1. DRAHOMÍRA A JEJÍ SYNOVÉ Č

NOVÉ X X
S8 VELKÉ SO 12.1. NEVĚSTA MESSINSKÁ O

NOVÉ X X
S8 VELKÉ SO 12.1. NEVĚSTA MESSINSKÁ O

NOVÉ X X
V1 VELKÉ X X
V4 VELKÉ PÁ 18.1. MODROVOUS Č
V6 VELKÉ ST 30.1. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY B

V12 VELKÉ PÁ 11.1. NABUCCO O
V17 VELKÉ NE 20.1. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY B
N1 NOVÉ X X
N4 NOVÉ PÁ 4.1. DUCH (GHOST THE MUSICAL) M
N6 NOVÉ X X

DRUH DIVADLO ÚNOR NÁZEV Ž
S2 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 15.2. HAMLET O
S2 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 15.2. HAMLET O
S8 VELKÉ X X

NOVÉ NE 10.2. WEST SIDE STORY M
S8 VELKÉ X X

NOVÉ NE 10.2. WEST SIDE STORY M
V1 VELKÉ ÚT 19.2. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY B
V4 VELKÉ PÁ 15.2. KRÁL UBU Č
V6 VELKÉ X X

V12 VELKÉ X X
V17 VELKÉ X X
N1 NOVÉ X X
N4 NOVÉ X X
N6 NOVÉ X X

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

ZAČÁTKY VŠECH PŘEDSTAVENÍ VŽDY V 19.00 HODIN

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

dRuHy PŘEdPlATNÉHO (I. čtvrtletí 2019)



Vánoční trhy
plzeňské náměstí už plně žije předvánoční náladou, bohaté vánoční 
výzdoby a dekorace, pestrá nabídka dárkového sortimentu, to si nelze 
nechat ujít. a tak jsme se tam ve středu 12.12.2018 vypravili s uživateli 
našeho Domova, aby si také oni vychutnali tu sváteční atmosféru  
samotného středu města. 
Procházkou jsme si prošli náměstí, potěšili se rozličným vánočním  
zbožím v prodejních stáncích. Především však tradičními dekoracemi, 
které neodmyslitelně k Vánocům patří: nasvětleným vánočním stromem, 
zvonicí, vyřezávaným betlémem a živými betlémem se zvířaty. Pro zahřátí 
jsme popili horký punč. Každý rok si tento pěkný zážitek rádi zopaku- 
jeme a jsme také rádi za pomoc brigádníků.

Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

MIKulÁŠ VE „ČTyŘlÍsTKu“
„Mik, miku, mik, miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč. 
Mik, miku, mik, miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas.“
tak jako každý rok v tomto období, navštívili DzR „Čtyřlístek“ pohádkové  
bytosti. svatý mikuláš v doprovodu svých věrných pomocníků, laskavého 
anděla a chlupatého čerta, zavítal do každého z pokojů našeho Domova. 
„Kniha hříchů“ prozradila mnohá tajně skrývaná tajemství... Nezbývalo, než 
se vykoupit nějakou hezkou básničkou, písničkou, případně modlitbičkou.  
A že jich bylo! Od říkačky o „Mikuláši a Mikulášce“, přes recitaci „Křišťálové 
studánky“, až k moderním veršům básníka Žáčka. „Polepšení“ do příštího 
roku všichni krásnému andílkovi rádi slíbili a potěšili se perníkovým dárkem 
od Mikuláše. Čert spustil bandurskou, aby nikdo na svůj slib nezapomněl. 
Andělské zvonky zazvonily a všechny nás přenesly do krásného předvánoční- 
ho času. Radoslava Zahradníková, pracovník v sociálních službách 

pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Ježíškova 
vnoučata
Také do našeho Domova dorazila 
Ježíškova vnoučata! Celý Domov 
a zvláště obdarovaná uživatelka 
byla velmi potěšena návštěvou 
Ježíškových vnoučat, kteří jí z Pra- 
hy přivezli krásné rádio, sluchátka  
a flash disk s písničkami Karla  
Gotta. 
Tato návštěva se uskutečnila počát- 
kem 51. týdne roku 2018 a věřte,  
že to byl velmi krásný začátek týdne! 

Radka Vondrášková,  
vedoucí pracovníků pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DZR „Čtyřlístek“



vánoční svátky, pro mnohé z nás tak nedočkavě očekávané, jsou již  
za námi. myslím, že pro mnohé z nás byly krásné a že i naši uživatelé 
prožili pokojný a bohatě naplněný vánoční čas. 
Vánoce začínající adventem jsme zahájili koncertem plným koled a vánoč- 
ních písní. Již poněkolikáté nám přišli zahrát studenti ze skupiny Krpál, kteří 
nám nejen zazpívali, ale i nově připomněli vánoční biblickou zvěst o narození 
Ježíše Krista, spasitele světa. Mladí hudebníci našim obyvatelům popřáli  
krásné vánoční svátky a rozdali malé dárečky v podobě vánočního a novo- 
ročního přání. Již tradičně byl nabízen na posilněnou voňavý čaj s rumem 
a na závěr byl slavnostně rozsvícen velký vánoční strom na zahradě našeho 
Domova. Adventní koncert se uskutečnil 3.12.2018.

Radostnou vánoční pohodu 
v našem Domově již tradičně 
vytvořily děti z první až páté 
třídy zŠ v Radčicích. žáci nás 
navštívili 12.12.2018. 
Jejich vánoční vystoupení plné 
koled, básniček a sólové hry 
na housle naše uživatele moc 
potěšilo. Všem seniorům děti  
rozdaly krásně nazdobené per- 
níčky a svíčky z včelího vosku, 
které samy vyráběly. Několik 
děvčat přišlo s přáním, že by rády 
navštívily také dědečky a babičky 
na pokojích a potěšily je zpěvem, 
hudbou a recitací. Jejich přání bylo 
vyhověno a radost navštívených 
imobilních uživatelů byla jejich 
odměnou. Samozřejmě děti dos- 
taly také sladkou čokoládovou 
odměnu. Vystoupení s dětmi 
připravila paní učitelka Mgr.  
Michaela Hornová a paní vycho- 
vatelka Renata Kučerová. Dětem 
i paním učitelkám patří za pěkně 
předvedené vystoupení veliké 
poděkování.

VÁNOČNÍ OHlÉdNuTÍ dZR „PETRKlÍČ“

k českým vánocům neodmyslitelně patří pečení vánočního cukroví  
a i v našem Domově tomu nebylo jinak. podle vůně linoucí se chodbami  
se dalo poznat, že se právě pečou medové perníčky, nebo linecké cukroví. 
Cukroví jsme upekli krásně do zlatova a dokonce jsme nic nepřipálili,  
za což vděčíme nové pečicí troubě, za kterou děkujeme našemu panu řediteli 
Ing. Vladimírovi Chuchlerovi. Aby byly balíčky s vánočním cukrovím pro 
naše uživatele bohaté, pustili jsme se do pečení kokosek a také jsme vyro- 
bili nepečené kokosové kuličky, které více než kokosem voněly po rumu, 
kterým jsme opravdu nešetřili. Upečené perníčky nám pomohly již tradičně  
ozdobit děti z 90. MŠ z oddělení Ježků. Děti nás navštívily 13.12.2018.  
Za vydatné pomoci jejich paní učitelek Dagmar Šmejkalové a Jany Svato- 
ňové jsme ušlehaným bílkem ozdobili všechny perníčky. Během zdobení 
bylo slyšet dětské švitoření a smích. Dobrou náladu vytvořil i společný zpěv 
několika vánočních koled. 



sváteční odpoledne pokračovalo vánočním programem ve vytopené  
a vyzdobené jurtě na naší zahradě. přivítali jsme pana miloše chaloupku  
a petru hyťhovou ze skupiny originál, jejichž směs písní různých žánrů 
byla opravdovou třešničkou na pomyslném dortu. posluchači byli  
uchváceni skvělou atmosférou a dokonce některé taneční hudba zvedla  
ze sedadel a vybídla je k společnému tanci. 
Koncert se opravdu vydařil a byl krásnou předehrou k následnému zahájení 
slavnostní štědrovečerní večeře, která se uskutečnila za tónů koled u svátečně 
prostřených stolů. Letošní vánoční svátky se opravdu povedly a myslím,  
že poděkování patří i všem zaměstnancům, kteří se na vytvoření sváteční  
atmosféry jakýmkoli způsobem podíleli. Již schází jen všem popřát vše 
nejlepší a mnoho spokojenosti do celého roku 2019.

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

zlatou tečkou za vánočními přípravami byl příchod ústavního  
Štědrého dne 19.12.2018. tento slavnostní den byl naplněn vánoční  
atmosférou a naši uživatelé se mohli zúčastnit dopoledního i odpo- 
ledního pestrého kulturního programu. 
Dopoledne vystoupil v jídelně našeho Domova dětský pěvecký soubor 
Jiřičky vedený paní Mgr. Jarmilou Procházkovou. Zaposlouchali jsme 
se do vánočních písní a koled, ty nejznámější si naši uživatelé zanoto- 
vali společně s malými zpěváky. Během koncertu naši uživatelé vyslechli 
vánoční a novoroční přání paní starostky Ing. Heleny Řežábové a místo- 
starostky Mgr. Ilony Jehličkové z ÚMO 1.
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AdVENT V „NOVÁČKu“
adventní čas si klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením 
„nováček“ skutečně užili. vše začalo příchodem mikuláše, čerta a anděla. 
Role této trojice se s úspěchem ujali herci plzeňského divadla vedení paní 
kristýnou bečvářovou. Děkujeme! každý uživatel se před nimi prezentoval 
básničkou nebo písničkou, za což obdržel balíček dobrot. ty Domovu věnoval 
úmo 1, všichni moc děkujeme.
V neděli 9. prosince se konalo taneční předvánoční setkání různých DOZP  
v Kulturním domě ve Stodu. Klienti se opět setkali se svými kamarády i býva- 
lými obyvateli „Nováčku“, kteří se z důvodu věku přestěhovali do jiných zařízení. 
Společně si zatancovali a vyprávěli si, jak se žije v „Nováčku“, Stodu a ve Zbůchu. 
Škoda, že se tato akce konala letos naposledy.
Další dny v „Nováčku“ se nesly v duchu příprav na sváteční dny. Pekly se per- 
níčky, zdobily stromky, připravovaly dárky a děti pilně nacvičovaly pásmo  
vánočních písní na posezení s rodiči a přáteli. Toto vystoupení měly možnost 
ukázat panu Bc. Davidu Šloufovi MBA a paní Mgr. Vodičkové MBA  
z Magistrátu města Plzně, kteří v rámci akce Spanilá jízda „Nováček“ navštívili. 
Obrovská radost u klientů bez rozdílu věku nastala při předání vánočních dárků, 
které jim vzácná návštěva přivezla. Děkujeme.
Vánoční přípravy zakončilo tradiční předvánoční setkání zaměstnanců, klientů, 
rodičů, přátel a bývalých obyvatel „Nováčku“. 
Zaměstnanci a klienti „Nováčku“ přejí všem čtenářům těchto řádků v novém 
roce pevné zdraví a tolik štěstí a spokojenosti, kolik lze unést.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“


