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TIŠTĚNÁ FORMA
ZPRAVODAJE MÚSS KONČÍ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jistě jste si všimli, že dnešním číslem Zpravodaje MÚSS Plzeň přecházíme z tištěné formy Zpravodaje MÚSS Plzeň na formu elektronickou.
V tištěné podobě byl Vám, zaměstnancům MÚSS Plzeň, Zpravodaj ředitelstvím organizace distribuován od roku 2006. Původně byl tento měsíčník
koncipován jako prostředek ke sdělování informací ze strany vedení organizace či odborové organizace řadovým zaměstnancům. Postupem času
ve Zpravodaji převládly informace z jednotlivých sociálních služeb poskytovaných MÚSS Plzeň.
Ode dneška budete v rámci elektronizace styku zaměstnavatel - zaměstnanec dostávat Zpravodaj MÚSS Plzeň do své elektronické poštovní schránky
zároveň s výplatní páskou, kterou dostáváte v elektronické formě již od minulého měsíce. Na zasílání Zpravodaje v elektronické formě bude navazovat
elektronizace a zpřístupnění vnitřních předpisů zaměstnancům, tak aby se
zaměstnanci mohli kdykoli seznámit s jejich obsahem formou samostudia.
Věřím, že změna formy se v žádném případě nedotkne obsahu a že i nadále
bude Zpravodaj MÚSS Plzeň sloužit k informování zaměstnanců o činnosti jednotlivých útvarů MÚSS Plzeň i ke sdělování důležitých informací
pro zaměstnance ze strany vedení organizace či odborů.
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

Dne 26. září 2019 oslavila významné životní jubileum 100 let
uživatelka PS 2 paní Božena
Bartošová díky svému optimistickému pohledu na život.
Hodně štěstí, spokojenosti, dobrou náladu a hlavně pevné
zdraví do dalších let jí za organizaci MÚSS Plzeň popřála
vedoucí útvaru Pečovatelských
a ošetřovatelských služeb Mgr.
Jaroslava Kaiserová a vedoucí
útvaru Okrsek PS 2 paní Renata Šampalíková.
Mgr. Jaroslava Kaiserová,
vedoucí útvaru POS

Minikoníčci
A jsou opět tady! Topinka a Dianka si již během první návštěvy našeho
domova získaly svou přítulností a bezprostředností sympatie našich
obyvatel. Opětovná návštěva se uskutečnila 10.9.2019 uprostřed zeleně
našeho parku. Topinka a Dianka jsou miniaturní koníci s terapeutickým
výcvikem a je zajímavé, jak jsou na sebe navzájem napojené, neboť jedna
bez druhé nechce být.
Naši senioři se mohli s koníky procházet a vést je za uzdu, hladit po husté
hřívě a srsti a krmit malými kousky mrkve rovnou ze své rozevřené dlaně.
Koníčci byli velmi mírumilovní a kontaktní, nechali se dlouze hladit i drbat.
Svou přízeň a spokojenost dávali najevo speciálními koňskými pusinkami,
kamkoli se jim zalíbilo. Za jejich návštěvu velmi děkujeme majitelce paní
Evě Trubačové a jejímu manželovi, kteří na své vlastní náklady hippoterapii
v našem Domově uskutečnili. Na závěr bych chtěla zopakovat větu paní Evy
Trubačové: „Kůň je společenské zvíře a jeden koník by byl smutný a neprospíval by, proto mám koníky dva. Když mají pomáhat, musí být o ně také dobře
postaráno a musí být spokojení.“
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Zcela nevšední den

Ve středu 11. září 2019 prožil opravdové překvapení můj hluchoslepý
bratr, Jiří Schneider, v Domově se zvláštním režimem „Petrklíč“ v Západní ulici v Plzni.
Navštívili jej zástupci společnosti
Grayling, která sídlí v Praze a zabývá
se firemní a reklamní komunikací.
Spolupracuje se Společností pro
hluchoslepé LORM, též se sídlem
v Praze, jejímž klientem je i můj
bratr a zúčastňuje se aktivně mnoha
velmi pěkných akcí, výletů, soutěží.
Nejraději však olympiád, neboť je
léta přeborníkem v šachu.
Společnost Grayling slaví letos 25 let
na českém trhu. Proto se rozhodla
k tomuto výročí splnit 25 přání
svým klientům. Mezi nimi se dosta-

lo té cti i mému bratru, jehož přání
znělo, poznat exotické ovoce s vysvětlením, jak se pěstuje.
S nadšením přijal zástupce společnosti, kteří přivezli z Prahy různé
druhy ovoce, které dostal darem.
Bylo připraveno příjemné posezení
ve společenské místnosti Domova
se zvláštním režimem „Petrklíč“,
kde žije a kde jsem byla přítomna
i já, neboť bylo třeba tlumočit velmi
zajímavé povídání a seznámení s 12
druhy ovoce. Nejprve bylo poznání
hmatem, pak následovaly ochutnáv-

Šumava dříve a dnes
Další setkání s posluchači VII. ročníku Seniorského lycea proběhlo
12. září 2019 v Hudebním salónku oddělení ergoterapie DZR
„Čtyřlístek“. Paní Dana Macháčková zvolila velmi oblíbené téma
„Šumava dříve a dnes“.
Účastníci lycea si rádi připomněli známá místa, kde mnozí z nich trávili
volný čas. Ať již sportem, turistikou, nebo dovolenými se svými rodinami či přáteli v dřívějších rekreačních střediscích. Videoprojekce krás
šumavské přírody byla doplněna vzpomínkami rodáků a pamětníků.
Přednáška se setkala s velikým úspěchem a byla oceněna spontánním
potleskem posluchačů.
Radoslava Zahradníková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DZR „Čtyřlístek“

ky všech druhů. Je skutečností, že
tolik druhů ještě nepoznal. Na závěr
obdržel text s obrázky o pěstování
a zajímavostech všech druhů. O tom
mu budu vyprávět a bude mít stále
nač vzpomínat, neboť ovoce má velmi rád.
Toto setkání bylo velkým přínosem
pro všechny, kteří se chtějí o tomto
ovoci něco dozvědět a mají jej rádi.
Byl to skvělý nápad. Musím to potvrdit i já, že jsem je ráda ochutnala
a prožila s bratrem zcela nevšední
a krásný den.
Poděkování také patří ochotným
a usměvavým pracovníkům Domova
„Petrklíč“ a Městskému ústavu sociálních služeb města Plzeň, kteří
nám při splnění tohoto přání vyšli
vstříc.
Věra Řežábová

Hry v maškarním hávu

Vnést trochu rozruchu do všedního každodenního života může být občas
k dobrému. Naši uživatelé mohli takový rozruch zažít a prožít jedno nevšední
odpoledne plné zážitků. Náš Domov zaplnilo na 25 studentů, kteří se našich
her zúčastnili jako pomocníci u jednotlivých disciplín a jako doprovod
našich obyvatel na vozíčkách, či těch, kteří potřebují pomoc s orientací.
Našim uživatelům jsme zpestřili soutěžní den i díky překvapení v podobě
krásných zvířecích masek, které si studenti i personál nasadili na hlavu.
Takže naše hry se tak trochu staly i maškarním rejem. Vzhledem k nestálému
počasí jsme akci uspořádali v prostorách našeho domova. Devět stanovišť bylo
rozmístěno v chodbě, hale, společenské místnosti a jídelně DZR-B. Soutěžní
aktivity zahrnovaly hod tenisákem na cíl, trefu míčem do branky, lovení rybiček
pomocí prutu s háčkem a činnosti na podporu kognitivních funkcí. Sem patřilo
hmatové hledání mušliček v nádobě plné rýže, přiřazování názvů zvířat, stromů
a plodů, skládání obrázků a puzzlů. Příprava byla opravdu náročná, půjčili
jsme si různé didaktické a sportovní pomůcky ze sousední 90. MŠ, vyrobili
jsme kartičky pro jednotlivé soutěžící, kam byly zaznamenány získané body.
Obtížnost jednotlivých disciplín byla opět přizpůsobena možnostem našich soutěžících. Velký dík patří všem studentům z Vyšší odborné školy zdravotnické,
managementu a veřejnosprávních studií, jejich paní ředitelce Mgr. Heleně
Layerové a paní učitelce Mgr. Ivaně Vrátníkové a také personálu DZR „Petrklíč“,
bez jejichž pomoci by se toto neobyčejné odpoledne nemohlo zrealizovat.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

JITŘENKA NA ZÁMKU

V pondělí 5. srpna 2019 konečně nastala dlouho očekávaná událost, na kterou se všichni naši uživatelé od jara těšili. A to byl
odjezd na pobyt do malebného zámku u obce Nečtiny na severním
Plzeňsku, ve kterém se nachází penzion Západočeské univerzity.
V tomto historickém prostředí původního zámku jsme byli ubytováni a strávili zde krásných pět dní.
Romantický zámek Nečtiny se nachází pod zříceninou hradu Preitenšteina a je obklopený rozlehlým anglickým parkem a rybníkem. Byl
postaven v 16. století jako jednoduchý renesanční zámeček a v 19. století přestavěn do novogotického slohu, kdy dominantu zámku tvoří
hranolová věž a cimbuří.
Každý den po snídani jsme si na trávníku před zámkem zaskotačili
a zatančili při hudbě, kterou nám pouštěl pan správce. Hlavně hity
skupiny Kabát nás po ránu pořádně nabudily.
Poté následovaly procházky po okolí zámku, koupání v zahradním
bazénu nebo jízda na koloběžkách. Po obědě jsme si chvíli odpočinuli
na pokojích a opět se vydali poznávat okolní přírodu. Nechyběla ani
oblíbená stopovačka do 3 km vzdálené obce Nečtiny. Cestou po modré
turistické značce jsme plnili různé úkoly a v cíli nás v místní restauraci
čekala odměna v podobě zmrzlinového poháru. Poslední večer jsme
strávili v zámeckém parku u táboráku, kde jsme si opekli špekáčky.
Pět dní uteklo jako voda a nastal čas návratu domů. Celý pobyt jsme
si moc užili a už se těšíme na příští rok.
Marcela Ciňková,
PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“

Spolu mezi domy 2019
Již počtvrté DOZP „Nováček“, Denní stacionář Človíček a služba Jdeme dál otevřely dveře všem sousedům
z Plzně Bolevce. Všichni společně připravily tradiční
zážitkovou výpravu mezi zařízeními lochotínským
sídlištěm pod názvem Spolu mezi domy.
Na celkem 8 stanovištích plnili účastníci řadu soutěžních
a kreativních úkolů, po jejímž splnění na ně čekala malá
odměna. A aby to nebylo jen o soutěžení, byla celá akce
zahájena a následně pak zakončena kulturním programem.
Zahájení proběhlo v DOZP „Nováček“, kde vystoupili
se svým tanečním vystoupeními Pomáda sami uživatelé
Domova s uživateli Denního stacionáře „Jitřenka“, s hudebním vystoupením děti ZUŠ ve Chválenické ul. pod vedením paní učitelky Terezie Malečkové, žáci ZŠ speciální
s tanečním vystoupením Mravenci a děti z 1. ZŠ s pásmem
lidových písní tlumočených do znakové řeči a doprovázených kytarou panem učitelem Martinem Hálou. Soutěžní
den byl pak zakončen před Denním stacionářem Človíček
pěveckým vystoupením dětského sboru Jiřičky a hudebním vystoupením mladé kapely S.O.N. Záštitu nad celou
akcí převzala starostka městského obvodu Plzeň 1 Ing.
Helena Řežábová. Soutěžní stanoviště si mezi sebou rozdělili Stacionář Človíček, DOZP „Nováček“, ZČU, služba
Jdeme dál, Církevní ZŠ a SŠ Plzeň a SOŠ prof. Švejcara.
Všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na zdárném
průběhu akce, mnohokrát děkujeme!!!
Bc. Dana Reitmayer Kličková, sociální pracovnice
Mgr. Věra Kotrbatá, vedoucí útvaru DOZP „Nováček“

Dne 19. září 2019 zaměstnanci a členky Výboru ZO MUSS Plzeň z DZR „Čtyřlístek“ a „Petrklíč“
spolu s panem ředitelem Ing. Vladímírem Chuchlerem jeli podpořit akci OSZSP ČR Krizového
štábu - 9 a při té příležitosti podepsali PETICI proti kolapsu zdravotnictví.

Grilování na konci léta
Středeční odpoledne 4.9.2019 bylo jedním z posledních, sluncem
proteplených dnů, které jsme využili k slavnostnímu společnému
grilování. Hezké prostředí naší zahrady a terasy umocnilo dojem
z pěkně prožitého odpoledne. Příjemné posezení bylo podmalováno živou hudbou, která se nejčastěji skládala z písniček na přání
našich uživatelů. Moc děkujeme panu Romanu Vitákovi, který
zpíval a hrál na klávesy a panu Václavu Krůtovi, který zpíval a doprovázel na elektrickou kytaru.
Naši hudební hosté měli pro naše uživatele několik překvapení, neboť
jejich hudební repertoár zahrnoval písně různých žánrů a dokázali
vyhovět jednotlivým přáním našich seniorů. Dalším překvapením
byly mikrofony, určené pro sólový zpěv jednotlivců z publika. Tohoto
úkolu se bravurně zhostila naše uživatelka Libuše Kozlová, která do
mikrofonu zazpívala svou nejoblíbenější písničku „Bílé konvalinky“,
její výkon byl o to obdivuhodnější, neboť paní Libuška v následujících dnech oslaví úctyhodných 90 let. Další poděkování patří taneční
skupině z organizace Totem, jejíž členové si pod vedením Veroniky
Máslové pro nás připravili koktejl latinskoamerických tanců. Krásným
zážitkem bylo dechberoucí vystoupení Veroniky Máslové a jejího
tanečního partnera Jana Hajšmana, kteří nám předvedli ukázky moderních párových tanců s exotickými názvy jako je bachata, kizomba,
salza, nebo zouk. A protože hudba, tanec a zpěv jsou těmi nejlepšími
nástroji k vytvoření pohodové a přátelské atmosféry, došlo i na tanec
z řad našich obyvatel a personálu. Sečteno a podtrženo, hudba, tanec
a dozlatova opečené klobásy spolu s vstřícnou atmosférou, byl skvělým společně stráveným časem. Opravdu velké poděkování patří všem
zaměstnancům DZR „Petrklíč“, kteří se jakoukoli měrou na realizaci
celé akce podíleli.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Podzimní zahrada

Stalo se u nás v Domově tradicí, že s podzimem přichází i zavírání
naší krásné zahrady. Letos jsme tuto událost nazvali „Podzimní
zahrada“.
Akce byla spojena s předáváním velkorysého finančního sponzorského
daru od firmy Lear Corporation s.r.o. Plzeň. Zástupkyně společnosti
paní Alena Kárová a paní Helena Vachovcová osobně šek předaly.
Za dar poděkoval pan ředitel MÚSS Plzeň Ing. Vladimír Chuchler,
který předal dámám kytice a malé dárky vyrobené našimi uživateli.
Z pošmourného rána se vyklubal krásný den, který rozjasnila i hudební produkce pana Václava Žákovce se zpěvačkou Annou Volínovou.
Občerstvení v podobě pečeného kuřete s chlebem a pivo s kofolou
už bylo jenom vyvrcholením krásného dopoledne.
Hana Nigrinová, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DZR „Čtyřlístek“
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