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Osobně jsem Vám všem za práci  
v letošním roce vděčný, vážím si vý- 
sledků, kterých jste dosáhli, a mno- 
hokrát Vám za splnění všech úkolů 
letošního roku děkuji.
V našich krajinách je dobrým zvy- 
kem dávat „k Vánocům“, „pod stro- 
meček“ či „k Ježíšku“ nějaký dárek. 
Jelikož se nám všem během celého 
letošního roku dařilo hospodařit 
s financemi lépe, než bylo pro rok 
2019 plánováno, můžeme si oproti 
původním předpokladům dovolit 
část tohoto přebytku rozdělit ve 
formě ročních odměn.
Přijměte, prosím, za moji osobu 
i za mé nejbližší spolupracovníky 
tento malý dárek, který je součástí 
Vaší listopadové výplaty a zároveň 
oceněním Vaší celoroční práce pro 
naši organizaci.

Ing. Vladimír Chuchler
ředitel MÚSS Plzeň

Sváteční Slovo 
ředitele
vážené kolegyně, vážení kolegové,
blíží se konec roku, s kterým jsou neoddělitelně spojené vánoční  
a novoroční svátky.
Dovolte mi, abych vám i vašim blízkým tímto způsobem mohl přát:
„Radostné prožití vánočních a novoročních svátků v kruhu  
blízkých, stejně jako mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních  
i pracovních úspěchů v nadcházejícím kalendářním roce 2020.“
v letošním roce jste odvedli velký kus práce pro naši organizaci, pro 
její uživatele i pro jejich blízké. Jsem přesvědčen o tom, že právem 
můžete být hrdí a pyšní na to, že jste součástí velmi dobře fungující 
organizace. letošními výsledky jste dokázali, že nejenom „umíte 
pomáhat!“, ale že i správným způsobem řešíte úkoly týkající se  
chodu celé organizace.



návštěva tělocvičny
A zase přišel podzim. Od podzimu do jara pravidelně 
navštěvujeme tělocvičnu nedaleké základní školy. 
Pod vedením paní fyzioterapeutky si protáhneme každý 
týden celé tělo. Poté obvykle trénujeme hod na koš,  
nebo hrajeme například fotbal. Zimní období nám tak 
rychleji uteče, uděláme něco pro zdraví a na jaře budeme 
připraveni na „výšlap do lesa“.

Taťána Ježková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou nepedagogickou činnost, DOZP „Nováček“

Adventní pečení
Rok co rok se scházíme před naším Domovem, 
abychom se společně zastavili a naladili jsme  
se na vánoční atmosféru. 
Rozsvícení vánočního stromu na začátek adventu, 
romantická nálada, vůně grogu a vanilky k tomuto 
času patří. A aby bylo při této příležitosti přítom- 
ným co nabízet, sešli jsme se v naši „kuchyňce“ 
a napekli linecké cukroví. Při poslechu hudby  
a veselém vzpomínání nám práce šla od ruky. 

Daša Čábalová, vedoucí útvaru  
Ergoterapeutické služby, DZR „Čtyřlístek“

Rok se sešel s rokem a my jsme spolu 
s uživateli našeho Domova doběhli 
do cíle přednáškového cyklu „senior- 
ského lycea“. poslední přednáška vii.  
ročníku, která se konala 8. listopadu,  
bylo setkání s „novou vlnou česko- 
slovenského filmu“ 60. let minulého 
století. 
Tímto tématem nás provedl pan Vlasti- 
mil Čábal. Přednáška byla zajímavá i tím,  
že uživatelům byly promítnuty filmové  
ukázky ze známých titulů té doby,  
např. i z filmu Ostře sledované vlaky, 
který obdržel cenu americké Akademie 
filmového umění a věd Oscar. 

Daša Čábalová, vedoucí útvaru  
Ergoterapeutické služby, DZR „Čtyřlístek“

nová vlnA čeSkoSlovenSkého filmu



vánoční přípravy ve „Sněžence“
Jako každým rokem na nás dýchlo předvánoční období a už se těšíme na sváteční dny. Letos jsme  
si trošku pospíšili a již 28. listopadu jsme se pustili do zdobení vánočních stromečků. Přišli k nám totiž 
na „Projektový den“ žáci 7. třídy 26. ZŠ „Růžovka“, kteří nám se zdobením pomohli. 
A nezůstalo jen u této činnosti. Nejdříve nám žáci předvedli svá vystoupení, poté jsme si zazpívali a pustili se 
do společné činnosti. Hraní deskových her, zpívání, hraní na hudební nástroje a zdobení stromečků bylo toho 
dne ranní náplní. Opět se potvrdilo, že společná aktivita lidi spojuje, a to opravdu všechny věkové skupiny. 

Mgr. Andrea Pěchoučková, sociální pracovník, DZR „Sněženka“

S „GAlerií nA ceStě“  
podruhé
po úspěšném plackování, tedy tvoření vlastní kreativní placky s připína- 
cím špendlíkem, jsme opět velmi rádi přivítali velmi ochotné lektory  
mgr. alešku Čeňkovou a pana leoše kubového, kteří v rámci projektu 
„Galerie na cestě“ připravili pro naše uživatele tvořivé dopoledne. 
Tentokrát si mohli naši obyvatelé pomocí razítkové techniky podle svého 
vlastního návrhu ozdobit plátěnou tašku. Za pomoci dřevěných a brambo- 
rových razítek a barev na textil si každý svým osobitým způsobem výtvarně 
zpracoval svůj vlastní motiv. Každá taška se tak stala jedinečným origi- 
nálem. Naši výtvarníci své ručně zdobené tašky získali jako dárek, za který 
organizátorům projektu „Galerie na cestě“ moc děkujeme.

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



prodejní výStAvA
udělat radost sobě nebo svým blízkým člověk může nejen o vánocích. i když datum konání tradiční 
prodejní výstavy 26. listopadu velice evokuje blížící se svátky pokoje, výrobky zde nabízené nebyly jenom 
s vánoční tématikou. výběr, ale i zájem o ně byly veliké. 
Zhotovili je uživatelé našeho domova „Čtyřlístek“ s pomocí pracovnic oddělení terapie. Keramika, dřevo,  
vlna, textilie i sláma, to byly nabízené materiály. A tak návštěvníci z řad uživatelů i jejich blízcí, zaměstnanci  
i hosté měli z čeho vybírat. I letos přišli nabídnout své výrobky zástupci DPS „Jitřenka“ Romanka (Kadaňová) 
a Pavlík. Věříme, že jsme většinu zájemců uspokojili.

Daša Čábalová, vedoucí útvaru Ergoterapeutické služby, DZR „Čtyřlístek“

Slavnostní zakončení 
vii. ročníku  
Seniorského lycea
Ve středu 13.11.2019 proběhlo slavnostní 
zakončení VII. ročníku Seniorského lycea. 
V odpoledních hodinách se sešli všichni 
absolventi ve vyzdobené jídelně Domova.  
Slavnostní atmosféru celé události umoc- 
ňovala klasická hudba v podání známých 
bratrů Kosových. 
Vedoucí oddělení terapie paní Daša Čábalová 
přivítala přítomné a krátce zhodnotila VII. 
ročník Seniorského lycea. Poděkovala jak 
frekventantům, tak všem, kteří se podíleli  
na zabezpečení zdárného průběhu všech 
přednášek. Poté byly jednotlivým účastníkům 
předány diplomy a drobné dárky. U slavnostně 
prostřené tabule s kávou a zákusky pak nastal 
čas pro přátelské povídání a sdílení společných 
zážitků. Jednoznačně vyplynulo, že posluchači 
přednášek jsou velice spokojeni s úrovní a té- 
maty přednášek. Že je velmi těší účelně strávený 
čas a beseda s přednášejícími. S potěšením 
jsme v závěru oznámili, že pro rok 2020 již 
připravujeme další vzdělávací programy.

Radoslava Zahradníková, pracovník  
v sociálních službách pro nepedagogickou 

činnost, DZR „Čtyřlístek“

lidové píSničkY
Pro oživení podzimní nálady nás ve středu 30.10.2019 navštívil 
soubor studentů z plzeňských škol, s náručí lidových písniček. 
Hosté si zazpívali společně s našimi uživateli za doprovodu 
klavíru, kytary a zobcové flétny. Známé nápěvy lehce svedly  
ke zpěvu všechny přítomné a ve spontánní atmosféře a společnosti 
mladých lidí si naši uživatelé příjemně vyplnili volné odpoledne. 

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



„vymezený čas“
listopad svým sychravým počasím spíše než  
do přírody láká na prohlídku galerií a muzeí. naši 
uživatelé se jedné velmi krásné výstavy, se zajíma- 
vým tématem, zúčastnili. expozice s názvem  
„vymezený čas“ vybízí k zastavení v uspěchaném 
světě a vede k přemýšlení nad vymezeným časem 
našich vlastních životů. 
S obdivem jsme prohlíželi detailní zpracování reliéf- 
ních dřevořezeb Jiřího Špinky a spirituálních dře- 
vořezeb Ludmily Kristové. Originalitu uměleckých 
děl Jiřího Špinky ještě podtrhly básně jeho manželky 
paní Vlasty Špinkové.

Čas teče jako voda
Text: Vlasta Špinková

Zdává se mi, že jsem řeka
Má voda do vln moře vtéká
Stejně jak v starých hodinách
Můj čas se houpá na vlnách
A splývá s vodou v jeden proud
Ve snu je sladké utonout
Na břehu na mne někdo čeká
Vracím se domů – Tvoje řeka

podzimní vYStoupení 
veverek A Berušek
Sousedit s mateřskou školkou přináší našim uži- 
vatelům možnost společného setkávání. Tentokrát 
jsme byli pozváni na představení podzimního 
pásma písniček, tanečků a říkanek. 
Vystoupení proběhlo 6. listopadu 2019 v prostorách 
90. MŠ. Naši senioři se díky dětem nechali prové- 
st pestrým programem a nejdříve trochu nesměle, 
ale nakonec s úspěchem se zhostili hádankových 
úkolů, které si pro naše diváky děti a paní učitelky 
připravily. 
Naši obyvatelé byli obdarováni chlebíčkem a děti  
vděčným potleskem a sladkou bonbónovou odmě- 
nou. Děkujeme dětem ze třídy Veverek a Berušek 
a paním učitelkám Mgr. Kristýně Bílkové, Evě 
Řeřichové, Saše Tóthové, Karle Opatrné a Ivetě 
Barákové za pěkně připravený program, který  
našim seniorům udělal velkou radost.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách 
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, 

DZR „Petrklíč“

Po návštěvě výstavy v Muzeu církevního umění 
plzeňské diecéze, jsme si prohlédli vnitřní impo- 
zantní prostory kostela ve františkánském klášteře. 
Nakonec jsme své načerpané dojmy nechali doznít 
při společném posezení nad kafíčkem a zákusky  
v cukrárně Beruška. 
Za uskutečněný výlet děkujeme také útvaru „Do- 
prava a služby“, konkrétně vedoucí dopravy paní 
Petře Stehlíkové a Danielovi Hynkovi, kteří se o naši 
bezpečnou přepravu skvěle postarali. 

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost,  

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 2020!

Váš Výbor ZO MÚSS Plzeň 
OSZSP ČR 

Helena Kurcová
Pavla Kurcová Petra Tolarová


