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Anděl 2019
v pátek 13. prosince 2019 se v měšťanské besedě uskutečnil galavečer 
anDěl 2019, tradiční akce odboru sociálních služeb magistrátu města 
plzně a kanceláře primátora. v rámci slavnostního večera převzal z ru- 
kou primátora města plzně pana mgr. martina baxy, jeho náměstkyně  
pro oblast sociálních věcí paní mgr. elišky bartákové a ředitelky úřadu 
služeb obyvatelstvu mmp paní phDr. heleny knížové titul a ocenění  
zlatý anděl pro rok 2019 pan ing. vladimír chuchler, ředitel městského 
ústavu sociálních služeb města plzně.

Snad nejlépe shrnula práci našeho 
pana ředitele vedoucí odboru sociál- 
ních služeb MMP paní Mgr. Alena 
Hynková, MBA: „Službám věnoval 
významnou část svého života a patří  
k neúnavným bojovníkům nejen 
za zvýšení komfortu péče o seniory  

a zdravotně postižené, ale zároveň 
za spravedlivé odměňování zaměst- 
nanců ve službách.“ Pan ředitel  
k ocenění uvedl, že to není jenom 
jeho ocenění, ale ocenění každého  
z 329 zaměstnanců Městského ústa- 
vu sociálních služeb.

K srdečné gratulaci se připojují pyšní 
zaměstnanci Městského ústavu so- 
ciálních služeb města Plzně. Říká se,  
že každý z nás má svého anděla stráž- 
ného, ale my máme ještě ANDĚLA 
ZLATÉHO. Městský ústav sociálních  
služeb má ředitele, který pro své za- 
městnance, uživatele sociálních služeb,  
ale i pro zvýšení prestiže pomáhající 
profese vykonal mnoho dobrého! 
Vážený pane řediteli, přejeme Vám 
hodně energie, zdraví a štěstí do dal- 
ších let a za vše moc děkujeme!

Zaměstnanci MÚSS Plzeň

Poděkování
Během celého roku potřebují naši uživatelé ve velké míře pomoc a radu lékařů.  

Tímto bychom chtěli poděkovat za vstřícnost, ochotu a péči personálu v ordinaci ORL, foniatrie  
a sluchové protetiky v ulici Pod Jezírkem 2 v Plzni.  

Naše děkujeme patří také MUDr. Vlastimilovi Říhovi z chirurgického oddělení v Tachovské ulici 80.  
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a síly v roce 2020.

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



divadelní představení v „nováčku“
Všichni naši velcí i malí uživatelé společně s uživateli DS „Jitřenka“ se ve čtvrtek 12. prosince 2019  
v jídelně DOZP „Nováček“ zúčastnili kouzelného divadelního představení s názvem „Vánočka”.
Asi všechny děti si zamilovaly hodnou čarodějnici Nososlavu, která je naučila, že není všechno sladké 
zdravé a proč je dobré jíst ovoce a zeleninu. Někteří byli také pozváni, aby pomohli kouzlit na jevišti  
a společně si zazpívat. 
Tímto posíláme velké díky divadelnímu spolku „Divadlo Letadlo” a těšíme se na další setkání.

Milena Králová, pracovník v sociálních službách, DOZP „Nováček“

Mikulášská v jurtě
změna je život a tak jsme v loňském roce 2019 přivítali mikuláše, anděla 
a čerta v jurtě, místo tradičních návštěv všech našich uživatelů na jejich 
pokojích. v jurtě jsme se totiž sešli na společné zpívání lidových písniček  
s paní svatkou novákovou, která nás doprovází na klávesy. 
Naše obyvatele jsme trochu napínali a tak do poslední chvíle nevěděli,  
zda Mikuláš opravdu přijde. Uprostřed hudebního programu se ozvalo 
strašidelné řinčení řetězů a do jurty náhle vtrhl čert doprovázený andě- 
lem a Mikulášem. Po prvotním leknutí a nastalém zmatku následovalo  
interview s Mikulášem, od kterého jsme se dozvěděli několik zajímavostí  
z jeho neobyčejného života. Možná by vás mohlo zajímat, že Mikuláš  
opravdu žil a narodil se asi před 1 740 lety kolem roku 280 našeho letopočtu. 

Místem jeho narození je město  
Patara v římské provincii, které se na- 
cházelo na území dnešního Turecka. 
Mikuláš se narodil do křesťanské 
rodiny a velmi mladý se stal bisku- 
pem. Proslul svou laskavostí a štěd- 
rostí, neboť po smrti svého otce prý 
rozdal dědictví chudým a potřeb- 
ným. Mikuláš je také znám jako 
ochránce nespravedlivě obviněných, 
neboť dohlížel na spravedlivá roz- 
hodnutí soudů a tak se mu podařilo 
zachránit téměř z popraviště několik 
neprávem odsouzených nešťastníků.
Myslím, že se setkání s mikulášským 
týmem vydařilo a našim seniorům 
se vytvořená atmosféra líbila i díky 
tematicky naaranžovanému interiéru  
jurty, za který moc děkujeme pra- 
covnici v sociálních službách paní 
Evě Hoškové. 
Velké poděkování  samozřejmě patří 
pracovnicím v sociálních službách 
Anetě Jíchové a opět paní Evě Hoš- 
kové a studentce Ladě Fuchsové, 
jejichž tváře se skrývaly za maskami 
anděla, čerta a Mikuláše.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DZR „Petrklíč“



Předvánoční čas v „nováčku“
Jako každým rokem byl měsíc prosinec bohatý na zážitky. vše začalo 
příchodem mikuláše, čerta a andělů. každý, kdo se nebál, se před 
nimi prezentoval básničkou nebo písničkou, za což obdržel boha- 
tou nadílku dobrot. velké poděkování za mikulášské balíčky patří 
starostce mo plzeň 1 paní ing. heleně Řežábové.
Další dny v „Nováčku“ se nesly v duchu příprav na sváteční období. 
Peklo se cukroví, zdobily stromečky, připravovaly dárky a děti pilně 
nacvičovaly pásmo vánočních písní na posezení s rodiči a přáteli. 
Vánoční vystoupení měly děti možnost také ukázat náměstkovi pri- 
mátora města Plzně Mgr. Michalovi Vozobulemu, který v doprovodu 
paní Jarmily Srbkové navštívil Domov v rámci akce Spanilá jízda dne 
18.12.2019. Velkou odměnou bylo pro uživatele předání vánočních 
dárků, které jim vzácná návštěva přivezla. Mnohokrát děkujeme. 
Vánoční přípravy zakončilo tradiční předvánoční setkání zaměstnanců, 
uživatelů, rodičů a přátel „Nováčku“. Kromě vystoupení, výborného 
občerstvení a výstavky nechyběla ani oblíbená diskotéka.
všichni zaměstnanci a uživatelé Dozp „nováček“ přejí všem 
čtenářům pevné zdraví, pohodu, spokojenost a spoustu energie  
v novém roce.

Bc. Jana Jakubcová, vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“





naše sváteční dny
Prosincové dny jsou plné vánoční nálady a příprav  
na všemi očekávané sváteční dny. I u nás ve „Sně- 
žence“ tomu nebylo jinak. 
Před svátečními dny navštívily uživatele děti z ma- 
teřských školek, které navodily tu správnou vánoční 
atmosféru, a se kterými si uživatelé zazpívali první 
vánoční písně letošního roku a zároveň dostali 
první dárečky. Dále bylo pokračováno v přípravách 
vánočního cukroví, které s uživateli letos upekla paní 
Dana Macháčková z DZR „Čtyřlístek“. A že toho  
zvládli opravdu hodně... Musíme je pochválit, dařilo  
se jim a hlavně jim vše náramně chutnalo a po cukroví 
se jen „zaprášilo“. Mgr. Andrea Pěchoučková, 

sociální pracovník, DZR „Sněženka“

tončA  
A její sPolužáci
začátkem listopadu oslovila slečna tonča posko- 
čilová, žákyně zŠ bolevecká, ředitele múss 
ing. chuchlera s přáním, v rámci „Ježíškových 
vnoučat“, obdarovat seniory vánočními přáníčky. 
S Toničkou jsme se spojili a domluvili se na spolu- 
práci. Celá škola se do projektu zapojila a přáníčka 
byla v pondělí 16. prosince našim uživatelům skupi- 
nou žáků předána. 
Děkujeme a přejeme dětem krásné Vánoce a hodně 
úspěchů v roce 2020.

Daša Čábalová, vedoucí oddělení 
Terapeutické služby, DZR „Čtyřlístek“

doPoledne Plné Písniček
v pondělí 3. prosince u nás v Domově bylo veselo. zazpívat a zahrát nám přišla seniorkapela, 
která má domovské zázemí v mezigeneračním a dobrovolnickém centru totem. 
Vystoupení kapely připomnělo našim seniorům dobu mládí. Naši uživatelé si s kapelou mohli zazpí- 
vat ba i zatancovat. Vystoupení se setkalo s velikým úspěchem a věříme, že jsme se všichni neviděli 
naposledy. Budeme se těšit na další návštěvu Seniorkapely.

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



ÚstAvní štědrý den
Velkým dnem byl 18. prosinec 2019, kdy se konal Ústavní Štědrý den. Jako každoročně byli pozváni rodinní 
příslušníci uživatelů ke společnému posezení na kávu a samozřejmě nějakou dobrotu k tomu. Ve společné 
jídelně bylo opravdu plno. Nechyběl ani hudební doprovod celého programu, o který se postaral p. Roman  
Audes. Všichni dohromady si mohli zazpívat jak lidové písně, tak i krásné vánoční koledy. Slavnostní 
odpoledne velice rychle uběhlo, ale na tváři každého byla vidět spokojenost z příjemně prožitých chvilek.

Mgr. Andrea Pěchoučková, sociální pracovník DZR „Sněženka“

Myslí  
i nA druhé
na pátek 20. prosince 2019  
se k nám do Domova ohlásila  
návštěva. kolektiv pracovnic  
firmy hannah nám přijel pře- 
dat dárek pro naše uživatele. 
Paní Zachariášová s kolegy- 
němi přivezly deset párů 
trekingových holí. Je to dar 
velice užitečný a určitě jej při 
procházkách budeme hodně 
využívat. 
Za dar jsme z celého srdce 
poděkovali a předali jsme ná- 
vštěvě malé pozornosti z naší 
keramické dílny. Děkujeme.

Daša Čábalová, vedoucí 
oddělení Terapeutické služby, 

DZR „Čtyřlístek“

Mikuláš, anděl a čert
ano, i letos nás navštívili. a byla to opět švanda. přišli k nám tři mikulá- 
šové a každý se svým doprovodem. 
Letos k nám totiž zavítal taky svatý muž až z Klatov. Poslalo nám ho dobro- 
volnické sdružení ADRA. Čerti řinčeli řetězy, andělé se mile usmívali  
a Mikuláš rozdával sladkosti.

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



Advent v „Petrklíči“
Dříve, než jsme zapálili první svíčku na adventním věnci, jsme prožili  
koncertní zahájení adventu v naší jurtě a slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu v zahradě našeho Domova. Adventní koncert byl uskutečněn 28.11.2019  
v odpoledních hodinách. Z jurty se do okolí rozléhal zpěv koled a vánočních 
písní, které nám přišla zazpívat oblíbená Seniorkapela. Během programu 
jsme přivítali také našeho pana ředitele Ing. Vladimíra Chuchlera, který všem 
přítomným popřál krásné prožití nastávajících vánočních svátků a vše nejlepší  
do celého příštího roku 2020. Hudebníci nás podpořili svým zpěvem i po skon- 
čení koncertu při společném zpívání koled během rozsvícení vánočního stromu.  
Počasí sice bylo již téměř zimní a teplota se blížila k nule, ale nás rozehřál podávaný 
grog a také krásná atmosféra očekávání přicházejících vánočních svátků.
adventní čas je vyplněn množstvím každoročních aktivit a příprav. také  
letos to v našem Domově po několik dní vonělo vanilkou a vůní pečeného 
vánočního cukroví. Se zdobením vánočních perníčků nám pomohly děti  
z oddělení Ježků z 90. MŠ, se kterými vždy rádi trávíme společný čas. O balíčky  
s perníčky, lineckým cukrovím a kokosovými kuličkami byl mezi našimi uži- 
vateli velký zájem, za který jsme byli rádi. Další společnou aktivitou je zdobení 
vánočních stromků, na které se naši obyvatelé vždy těší. Každý, kdo se chtěl po- 
dílet na společném díle se mohl zapojit a prožít tak zblízka přípravy na blížící se 
Vánoce. 
i v tomto roce si někteří naši obyvatelé přáli navštívit vánoční trhy na plzeň- 
ském náměstí Republiky. Tento výlet se uskutečnil ve čtvrtek 12.12.2019. Stánky 
nabízející rukodělné výrobky jsme s obdivem prohlédli a také jsme se zastavili 
u jedinečného dřevěného betlému se sochami v životní velikosti. Impozantní 
betlém se čtyřiceti figurami umístěný uprostřed tržnice byl vyroben speciálně 
pro Plzeň a je opravdovou raritou. Před odjezdem do našeho Domova jsme ještě 
strávili trochu času u chléva s živými ovcemi, kozami a oslíky, kteří nás zvědavě 
pozorovali a očekávali, zda dostanou nějakou dobrotu. Naši výletníci byli spo- 
kojeni, neboť zažili neodolatelnou atmosféru vánočních trhů, ochutnali něco  
z lákavé nabídky stánkařů a nakoupili drobné dárečky pro své blízké.
Dalším přáním našich uživatelů bylo účastnit se vánoční mše v kostele  
sv. martina a prokopa v plzeňské čtvrti lobzy. Vánoční bohoslužba proběhla 
16.12.2019 v dopoledním čase. Pan farář Jiří Barhoň tuto mši již tradičně reali- 
zuje pro náš Domov a pro obyvatele DZR „Sněženka“. Letos se k nám poprvé 
přidali i senioři z pobytového zařízení „Domovinka“.
Oba výlety se nám vydařily a za jejich bezproblémovou realizaci patří velké 
poděkování také vedoucí dopravy paní Petře Stehlíkové a panu Danielovi 
Hynkovi z útvaru Doprava a služby, bez jejichž pomoci bychom výlety nemohli  
uskutečnit. Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“



a byl tu opět. ústavní Štědrý den jsme všichni společ- 
ně slavili ve středu 18. prosince. celému svátečnímu 
dni předcházela řada příprav jak ze strany uživatelů  
tak personálu. pečení vánočního cukroví, nácvik hu- 
debně divadelního vystoupení „návštěva v betlémě“  
a vzpomínky nás provázely celý prosinec. 
Naše slavnost byla pestrá. Byla důstojná, veselá i melan- 
cholická. Začala návštěvou našeho pana ředitele Ing. 
Vladimíra Chuchlera, který všem popřál krásné Vánoce  
a vše nejlepší do roku 2020. S přáním se připojila i vedoucí 
našeho Domova paní Eva Žípková. Dále nás navštívili 

zástupci MO Plzeň 1, místostarostové paní Mgr. Ilona 
Jehličková a pan Jiří Uhlík, MBA, kteří přišli se zdravicí 
a dárky. Z Magistrátu města Plzeň všechny pozdravil 
a dárek předal radní města pan Bc. David Šlouf, MBA  
v doprovodu paní Mgr. Karolíny Vodičkové, MBA.  
Program celého dne byl různorodý a každý si určitě na- 
šel to své. Den zakončila slavnostní večeře ve svátečně 
vyzdobené jídelně.

Hana Nigrinová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost,  

DZR „Čtyřlístek“

štědrý den u nás

vánoční trhy
Každý rok v adventním čase zajedeme  
s uživateli vychutnat sváteční atmosféru 
na plzeňské náměstí, kde se konají tradiční 
vánoční trhy. 
Počasí bylo chladné a tak po prohlídce stánků 
jsme se rádi zahřáli kalíškem horkého ovoc-
ného moštu. Pokud někdo z uživatelů chtěl 
někoho blízkého potěšit drobným dárečkem, 
či si sám koupit něco pro radost, měl možnost 
právě zde. Všichni jsme si pátek 6. prosince 
užili v pohodě a odnesli si spoustu krásných 
dojmů. Všechny nadchnul vyřezávaný betlém, 
jehož soch v životní velikosti je rok od roku 
víc. S radostí pak někteří také krmili zvířata v 
živém betlému. 

Dana Macháčková, pracovník  
v sociálních službách pro základní výchovnou 

nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



DRUH DIVADLO BŘEZEN NÁZEV Ž
S2 VELKÉ PÁ 13.3. ANTIGONA Č

NOVÉ X X
S2 VELKÉ PÁ 13.3. ANTIGONA Č

NOVÉ X X
S8 VELKÉ X X

NOVÉ X X
S8 VELKÉ X X

NOVÉ X X
V1 VELKÉ X X
V4 VELKÉ PÁ 6.3. KAŽDÝ MÁ SVOU PRAVDU Č
V6 VELKÉ X X

V12 VELKÉ PÁ 27.3. BROUK V HLAVĚ Č
V17 VELKÉ NE 1.3. BROUČCI O
N1 NOVÉ X X
N4 NOVÉ PÁ 6.3. CARMEN O
N6 NOVÉ ST 18.3. R.U.R. Č

DRUH DIVADLO LEDEN NÁZEV Ž
S2 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 10.1. VESELÁ VDOVA O
S2 VELKÉ X X

NOVÉ PÁ 10.1. VESELÁ VDOVA O
S8 VELKÉ X X

NOVÉ SO 11.1. R.U.R. Č
S8 VELKÉ X X

NOVÉ SO 11.1. R.U.R. Č
V1 VELKÉ ÚT 7.1. BROUK V HLAVĚ Č
V4 VELKÉ PÁ 17.1. BROUK V HLAVĚ Č
V6 VELKÉ ST 29.1. BROUČCI O

V12 VELKÉ PÁ 31.1. BROUČCI O
V17 VELKÉ NE 5.1. KORZÁR B
N1 NOVÉ ÚT 7.1. ELISABETH M
N4 NOVÉ PÁ 3.1. ELISABETH M
N6 NOVÉ X X

DRUH DIVADLO ÚNOR NÁZEV Ž
S2 VELKÉ X X  

NOVÉ X X
S2 VELKÉ X X

NOVÉ X X
S8 VELKÉ PÁ 21.2. MODROVOUS Č

NOVÉ X X
S8 VELKÉ PÁ 21.2. MODROVOUS Č

NOVÉ X X
V1 VELKÉ ÚT 25.2. KORZÁR B
V4 VELKÉ X X
V6 VELKÉ ST 26.2. KAŽDÝ MÁ SVOU PRAVDU Č

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 třída 777/90, Plzeň (číslo tel. 378 03 kl. 7601)

druhy PŘedPlAtného (i. čtvrtletí 2020)
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štědrý večer nAstAl,  
koledu PŘichystAl...
Dlouho očekávaný a vyhlížený „ústavní Štědrý den“ konečně nastal  
ve středu 18.12.2019. tento slavnostní a neobyčejný den byl naplněn  
bohatým kulturním programem v jurtě a slavnostní štědrovečerní večeří. 
„Ústavní Štědrý den“ zahájila vedoucí útvaru DZR „Petrklíč“ paní Helena 
Kurcová, která převzala od paní Bc. Terezy Šlajsové a ostatních zastupitelů 
Magistrátu města Plzně hodnotný hmotný dar pro naše uživatele. Moc 
děkujeme za kvalitní fotoaparát, který bude jistě dobře využit hlavně pro 
účely ergoterapie. Po slavnostním zahájení následoval vánoční koncert 
dětského pěveckého souboru Jiřičky, vedeného paní Jarmilou Procházkovou. 
Tento dopolední program navodil sváteční pohodovou atmosféru, kterou 
bylo možné vnímat po celý den.
Odpoledne byli naši uživatelé pozváni na koncert skupiny pana Romana  
Vitáka. Zazněly nejen koledy a vánoční písně, ale také „Bílé konvalinky“  
a jiné oblíbené písničky. Během hudebního programu jsme přivítali místo- 
starostku paní Mgr. Ilonu Jehličkovou z Městského obvodu Plzeň 1, která 
předala našim uživatelům krásné balíčky s pochutinami a stolním kalendářem. 
Paní místostarostka se na několik písní zdržela a bylo nám všem velkou ctí, 
že si s námi několik vánočních melodií zazpívala do mikrofonu. Poděkování 
za krásné dekorace ve vánočně vyzdobené jurtě opět patří paní Evě Hoškové, 
pracovnici v sociálních službách.
„Ústavní Štědrý den“ byl zakončen tradiční štědrovečerní večeří s rybím  
nebo kuřecím řízkem a bramborovým salátem. Sváteční atmosféra byla 
podtržena vánoční hudbou, slavnostní výzdobou stolů a rozsvíceným 
vánočním stromečkem. Také naši uživatelé byli slavnostně oblečeni  
a naladěni, aby si svůj „Štědrý den“ co nejvíce užili.

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


