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Terapie v době „Koronavirové“
Čas běží a máme téměř konec června. až budeme jednou staří a budeme  
o tom vyprávět vnoučatům. ochranná preventivní opatření byla velmi  
důležitá a naše uživatele velmi citlivě zasáhla. bohužel jiná možnost  
nebyla, to všichni víme. nejhorší byla izolace od rodin a přátel. těžko  
se můžeme vžít do situace našeho uživatele. za svůj život zažili již tolik 
těžkých životních zkušeností, situací, válek, režimů... 
Díky úžasnému nápadu „tzv. videohovorů“ se po několikatýdenním šití rou- 
šek stala ergoterapie - „call“ centrem. Každá jsme měla k dispozici mobilní 
telefon, který nepřestával zvonit a my nestíhaly navštěvovat pokoje a patra 
domova. Naši uživatelé však úplně pookřáli. Viděli a slyšeli opět své blízké. 
Bylo to velmi dojemné a intenzivní. Často si rodina vyžádala i hovor s námi  
- personálem, jak si myslíme, že to právě ta jejich maminka nebo tatínek  
zvládá a měli spoustu otázek. Jak málo stačí ke štěstí. Postupem času se vi- 
deohovory rozrostly i o posílaná videa s oslavami narozenin pravnoučátek  
i fotografie jarně probouzející se zahrady. I tato možnost komunikace  
vykouzlila nejeden úsměv na tváři. S probouzející se přírodou jsme měli 
možnost pravidelně navštěvovat areál zahrady Domova, to mělo velký vliv  
na zlepšení psychického stavu našich uživatelů. Mezi vyřizováním video- 
hovorů jsme uskutečňovali individuální aktivity na pokojích uživatelů  
- např. individuální trénování paměti, reminiscenční terapii, kondiční cviče- 
ní, společenské hry a ruční práce, které jsou tak důležité pro udržení jemné  
motoriky a koordinace. Babička mi vždy říkávala: „Co tě nezabije, to tě  
posílí“ a také že „Všechno zlé je k něčemu dobré“. Věřím, že to nejhorší  
už máme za sebou. S povolením návštěv a s postupným uvolňováním hygie- 
nických podmínek se vrací opět radost, dobrá nálada a chuť do života nám  
i našim uživatelům. Bc. Eva Skalová, pracovník v sociálních službách 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



Den DěTí v „nováčKu“
ku příležitosti oslavy Dětského dne si uživatelé sami „nadělili“ ne- 
tradiční dárek v podobě vlastnoruční výroby nepečeného dortu. mezi 
použité ingredience patřila nastrouhaná jablka nebo nakrájené banány,  
cukr, piškoty, zakysaná smetana, puding, skořice nebo kakao. 
Příprava dortu byla pro děti velkou zábavou i potěšením. Výsledek slad- 
kého tvoření byl opravdu vydařený, jelikož po vychlazení dort zmizel 
„rychlostí blesku“. Odpoledne každý obdržel dárek, který byl pořízen  
ze sponzorského daru od firmy SMC Industrial Automotion CZ s.r.o.,  
které patří velké poděkování.

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



Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví  
a sociální péče ČR, Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 

Klatovská 777/90, 301 00 Plzeň

voLBY Do vÝBoRu  
ZáKLADní oRGAnIZACe

23. září 2020 
v seminární místnosti DZR „čtyřlístek“, Kotíkovská 15

od 14.00 do 14.30 hod.  
a poté navštíví volební komise zařízení  

DoZP „nováček“ a DZR „Petrklíč“
V září letošního roku se konají volby do výboru Základní organizace OSZSP ČR  

MÚSS města Plzně.

Do této doby ve výboru pracovaly tyto členky:
❚   Kurcová Helena – předsedkyně

❚   Kurcová Pavla – místopředsedkyně a zapisovatelka
❚   Stachová (Tolarová) Petra – hospodářka

❚   Barvíková Jana – revizor 

Do dalšího čtyřletého období se bude volit výbor o třech členech. Každý člen Základní 
organizace MÚSS může navrhnout svého kandidáta ze stran členů Základní organizace 

OSZSP ČR MÚSS města Plzně. 

Návrhy členů je nutné zaslat písemně, s datem a podpisem toho, kdo člena 
navrhuje. Každý navrhovaný člen musí se svou kandidaturou souhlasit.

Návrhy zasílejte na adresy členek volební komise nejdéle do 8. září 2020:
❚   Předsedkyně – Soukupová Lenka „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň
❚   Členka – Popelková Jitka DZR „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň
❚   Členka – Kovářová Lenka, DZR „Petrklíč“, Západní 1315/74, Plzeň

Z doručených návrhů bude sestaven seznam kandidátů, který při volbách bude 
předložen každému členu, který se dostaví k volbám.

Všechny členy Základní organizace MÚSS zveme na tyto volby a věříme,  
že budete mít zájem podílet se na volbě nového výboru, a tak si zvolit svého 

zástupce, kterému důvěřujete.

Na setkání s Vámi se těší výbor Základní organizace MÚSS města Plzně.

Kurcová Helena, předsedkyně ZO OSZSP ČR



Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,  
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská 777/90, 301 00 Plzeň

čeSTnÉ PRoHLáŠení
SouHLAS S noMInACí

ve smyslu čl. 5) Volebního řádu ZO OSZSP ČR, MÚSS MĚSTA PLZNĚ

Do vÝBoRu Zo MÚSS MěSTA PLZně  
oDBoRovÉHo SvAZu ZDRAvoTnICTví A SoCIáLní PÉče 

PRo voLeBní oBDoBí 2020 - 2024
Prohlašuji, že splňuji všechny podmínky kandidatury uvedené ve Stanovách ZO OSZSP ČR  

a Volebním řádem ZO OSZSP ČR.

Prohlašuji, že mi nejsou známy žádné okolnosti bránící ve výkonu funkce, které by byly v rozporu  
s posláním odborového svazu. V případě svého zvolení prohlašuji, že budu funkci vykonávat  

dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, dle svých nejlepších schopností a znalostí.

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………     Datum narození: ………………………...…………………

Člen odborové organizace ZO MÚSS města PLZNĚ OSZSP ČR, Klatovská třída 777/90 od: …….............………………

V Plzni, dne: ……………………………………………………                                         Podpis: ………………....…………………………………………

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,  
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská 777/90, 301 00 Plzeň

návRH čLenA / čLenKY Do vÝBoRu
Zo MÚSS Plzeň oSZSP čR

pro volební období od září 2020 do září 2024
Jako člena / členku do Základní organizace Odborového svazu MÚSS města Plzně navrhuji:

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Narození, pracovní pozice: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

a to pro volební období od září 2020 na čtyři roky. 

Výše nominovaný s mým návrhem souhlasí.

V …………………………………… dne ……………………………………     Podpis navrhovatele: …………….........…………………………………



Zdravotní sestry ze „čtyřlístku“
K tomuto zamyšlení mě dovedly dvě fotografie, které  
dělí téměř 60 let. Mají však něco společného - na obou 
jsou zdravotní sestry ze „Čtyřlístku“. U první, černobílé  
fotografie je v první, notně otrhané kronice našeho  
Domova pouze lakonický popisek - „Jedny z prvních“. 
Uplynulý čas setřel jejich jména a za dalších několik  
desítek let, až se rozpadne tato fotografie, jejich stopy  
v dějinách „Čtyřlístku“ zmizí navždy. 
Ve „Čtyřlístku“ dnes pracují jiné sestry. Již nemohou být  
„jedny z prvních“ a jistě také nebudou ani poslední. Nepo- 
třebují takové prvenství. Jsou výjimečné svým úsměvem, 
kterým rozzáří každý den, svým nadšením, zodpovědností 
a denně odváděnou prací. Vážím si toho, že jsem se s tako- 
vými sestrami setkala a je mi ctí s nimi pracovat. Jsou  
to prostě „moje“ zdravotní sestry a jsem na ně pyšná.
Nevím, jaké byly sestry na archivní fotografii. V partě  
na druhé fotografii se sešla a propojila energie těch mladých 
s praxí těch zkušených. Sestra totiž, pokud to nevíte, ne- 
stárne - sestra se stává zkušenou a má cenu zlata!
A pokud někdy na někoho za dalších 60 nebo více let z vir- 
tuálního světa, kde bude mít fotografie nepochybně delší 
trvanlivost než kus papíru ve stařičké kronice, vyskočí je- 
jich fotografie, tyto sestry si zaslouží, aby byla známá je-
jich jména - Jana Koutníková, Kamila Ženíšková, Johanka 
Pomahačová, Lenka Rundová, Petra Tolarová (Stachová), 
Jiřina Krylová, Hana Zímová, Saša Bojko, Kristýna Bláho- 
vá, Štěpánka Bieglerová a Mirka Obrtlíková. Nesmím  
zapomenout ani na ty, kteří na fotografii chybí - Ivanu  
Nedbalovou, Evu Vobroučkovou a Hanku Sedláčkovou.  
Sestry ze „Čtyřlístku“ - jedny z mnoha, avšak z kategorie  
výjimečných. Možná nejsou jedny z prvních, ale určitě jsou 
jedny z nejlepších! Holky, jste skvělé a děkuji vám! 

Bc. Eva Žípková, vedoucí útvaru, DZR „Čtyřlístek“

Tvoření A vYRáBění
Čas našich uživatelů vyplňují různé činnosti podle 
jejich zájmů a možností. Jednou z forem aktivit jsou 
ruční práce, které v současnosti probíhají nejvíce na 
pokojích našich obyvatel. například výroba ušatých 
zajíců z lahví a vlny se stala velmi oblíbenou, přestože 
velikonoční období je již dávno za námi. 
Naši výtvarníci totiž chtějí obdarovat tímto milým  
dárkem své blízké  a proto se nám zaječí rodinka stále 
rozrůstá. Další oblíbenou činností je vystřihávání de- 
korativních motivů do oken s letní tematikou. Můžeme 
tak vidět některé naše uživatele trávit čas vystřihová- 
ním motýlů, sluncí, květinových váz a dalších umělecky 
ztvárněných motivů. Vystřihovánky jsou různě obtíž- 
né od jednoduchých předloh až po díla připomínající 
vzhledem jemnou krajku. Za pomoci malých manikúr- 
ních nůžek vznikají obdivuhodná díla, vyžadující  
soustředěnost a trpělivost. Vystřižené papírové motivy 
jsou následně zataveny do folie a po obvodu opět vy- 
střiženy. Již hotové výrobky budou sloužit opět jako 
malé dárečky a také jako originální výzdoba oken  
našeho domova. Šárka Bartošková, 

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



Změny jsou oZnačeny červeným políčkem

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 sl. nikol Haišmanové, Dis., 
klatovská tř. 777/90, plzeň (číslo tel. 378 03 kl. 7601)

DruH DIvaDlo ZÁŘí nÁZev Ž Říjen nÁZev Ž
S2 VELKÉ ST 2.9. PAST NA MYŠI (MíSTO 12.6.2020) Č PÁ 9.10. PRODANÁ NEVĚSTA (MíSTO LOHENGRIN) O
S2 NOVÉ X X X X
S2 VELKÉ ST 2.9. PAST NA MYŠI (MíSTO 12.6.2020) Č PÁ 9.10. PRODANÁ NEVĚSTA (MíSTO LOHENGRIN) O
S2 NOVÉ X X X X
S8 VELKÉ X X X X
S8 NOVÉ X X SO 31.10. ŠPANĚLSKÁ MUŠKA Č
S8 NOVÉ X X NE 4.10.  

OD 14.00 HOD. ELISABETH (MíSTO 26.4.2020) M
S8 VELKÉ X X X X
S8 NOVÉ X X SO 31.10. ŠPANĚLSKÁ MUŠKA Č
S8 NOVÉ X X NE 4.10.  

OD 14.00 HOD. ELISABETH (MíSTO 26.4.2020) M
V1 VELKÉ X X ST 7.10. BROUČCI (MíSTO 5.5.2020) - PřIPOjENO K V2 O
V1 VELKÉ X X ÚT 27.10. KORUNOVACE POPPEY O
V4 VELKÉ ÚT 1.9. SOUMRAK BOHŮ (MíSTO 10.4.2020) Č PÁ 23.10. KORUNOVACE POPPEY O
V6 VELKÉ X X ČT 1.10. SOUMRAK BOHŮ (MíSTO 1.4.2020) - PřIPOjENO K V11 Č

V12 VELKÉ PÁ 25.9. KAŽDÝ MÁ SVOU PRAVDU Č NE 18.10. SOUMRAK BOHŮ (MíSTO 8.5.2020) - PřIPOjENO K V17 Č
V17 VELKÉ NE 27.9. KORUNOVACE POPPEY O NE 18.10. SOUMRAK BOHŮ Č
N1 NOVÉ ÚT 1.9. KAŽDÝ MÁ SVŮj SEN (MíSTO 26.5.2020) M X X
N1 NOVÉ ÚT 29.9. R.U.R. Č X X
N4 NOVÉ X X ST 7.10. R.U.R. (MíSTO 5.6.2020) Č
N4 NOVÉ X X PÁ 16.10. ANASTÁZIE - POSLEDNí DCERA CARA B
N6 NOVÉ ST 23.9. KAŽDÝ MÁ SVŮj SEN (MíSTO MY fAIR LADY) M SO 10.10. ANASTÁZIE - POSLEDNí DCERA CARA (MíSTO 8.4.2020) B

DRuHY PřeDPLATnÉHo (náhradní termíny + III. a Iv. čtvrtletí 2020)

DruH DIvaDlo lIsTopaD nÁZev Ž prosIneC nÁZev Ž
S2 VELKÉ X X PÁ 11.12. LABUTí jEZERO (MíSTO ZKROCENí ZLÉ ŽENY) B
S2 VELKÉ X X ST 30.12. ANTIGONA (MíSTO 13.3.2020) Č
S8 NOVÉ PÁ 6.11. jOSEf A jEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ M X X
S8 NOVÉ PÁ 13.11. BILLY ELLIOT (MíSTO 17.4.2020) M X X
S2 VELKÉ X X PÁ 11.12. LABUTí jEZERO (MíSTO ZKROCENí ZLÉ ŽENY) B
S2 VELKÉ X X ST 30.12. ANTIGONA (MíSTO 13.3.2020) Č
S8 NOVÉ PÁ 6.11. jOSEf A jEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ M X X
S8 NOVÉ PÁ 13.11. BILLY ELLIOT (MíSTO 17.4.2020) M X X
S8 VELKÉ SO 21.11. PRODANÁ NEVĚSTA (MíSTO LOHEGRIN) O X X
S8 NOVÉ X X SO 12.12. BILLY ELLIOT M
S8 VELKÉ SO 21.11. PRODANÁ NEVĚSTA (MíSTO LOHEGRIN) O X X
S8 NOVÉ X X SO 12.12. BILLY ELLIOT M
V1 VELKÉ X X ÚT 29.12. KAŽDÝ MÁ SVOU PRAVDU Č
V4 VELKÉ ČT 12.11. BROUČCI (MíSTO 22.5.2020) X X
V4 VELKÉ PÁ 27.11. KORZÁR B X X
V6 VELKÉ ST 11.11. KORUNOVACE POPPEY (MíSTO 6.5.2020) O X X
V6 VELKÉ ST 25.11. BROUK V HLAVĚ Č ST.16.12. KORZÁR B

V12 VELKÉ PÁ 6.11. KORUNOVACE POPPEY O PÁ 4.12. KORZÁR B
V17 VELKÉ NE 15.11. KAŽDÝ MÁ SVOU PRAVDU Č X X
N1 NOVÉ ÚT 10.11. ANASTÁZIE - POSLEDNí DCERA CARA (MíSTO 24.11.2020) B X X
N1 NOVÉ ÚT 24.11. CARMEN (MíSTO 21.4.2020) O X X
N4 NOVÉ X X PÁ 4.12. KAŽDÝ MÁ SVŮj SEN (MíSTO MY fAIR LADY) M
N6 NOVÉ ST 4.11. ELISABETH M ST 9.12. CARMEN O

DruH DIvaDlo srpen nÁZev Ž
S8 VELKÉ SO 29.8. ANTIGONA (MíSTO 6.6.2020) Č
S8 VELKÉ SO 29.8. ANTIGONA (MíSTO 6.6.2020) Č
N6 NOVÉ ČT 20.8. R.U.R. (MíSTO 18.3.2020) Č
V1 VELKÉ ÚT 25.8. SOUMRAK BOHŮ (MíSTO 24.3.2020) Č

V12 VELKÉ PÁ 28.8. BROUK V HLAVĚ (MíSTO 27.3.2020) Č
V17 VELKÉ ČT 27.8. BROUK V HLAVĚ (MíSTO 24.5.2020) - PřIPOjENO K V3 Č



Smyčcový koncert pod balkóny
strhující zážitek, který lze prožít na prestižních světových pódiích,  
se uskutečnil i v našem domově. orchestr plzeňské filharmonie rozezněl 
nádhernými melodiemi prostranství naší zahrady. Dva koncertní mistři  
paní hana hložková a pan michal sedláček předvedli dechberoucí hous- 
lový zážitek, doprovázený dalšími hudebními nástroji. hrála viola,  
violoncello a basa. zazněly skladby od virtuózních skladatelů jako je  
W. a. mozart, J. s. bach, a. vivaldi a J. pachelbel. 
Koncertu pod balkóny se účastnilo patnáct hudebníků, kteří společně vytvo- 
řili smyčcový komorní orchestr a našim uživatelům připravili neobyčejný 
kulturní prožitek. Celý orchestr Plzeňské filharmonie se skládá z asi pade- 
sáti členů a jen pro upřesnění, jedná se o stejné hudební těleso, které někdo 
možná zná pod dřívějším názvem Plzeňský rozhlasový orchestr. Jejich kon- 
certy jsou dlouhodobě velmi žádané nejen v naší zemi, ale i v celé Evropě  
a USA. V Plzni se s filharmoniky můžeme potkat na abonentních koncertech 
v Měšťanské besedě, kde vystupují nejčastěji. 
Celé vystoupení moderovala ředitelka Plzeňské filharmonie paní Mgr. Len- 
ka Kavalová, která nám velmi srozumitelnou formou představila vybrané 
skladby a krok za krokem nás provedla celým koncertem. Dále nás seznámila  
s širší činností zaměřenou na děti a mládež a při té příležitosti nám předsta- 
vila dětský klub Filharmoníček a projekt pro mladé hudebníky Muzikantská 
naděje. Téměř hodinu trvající hudební vystoupení zakončil mohutný potlesk 
všech posluchačů a také zazněla vřelá slova poděkování od vedoucí útvaru 
DZR „Petrklíč“ paní Heleny Kurcové. 
Za uskutečnění koncertu děkujeme lidem z organizace Moving Station,  
konkrétně programovému produkčnímu Ondřeji Sosnovi a také poděková- 
ní patří paní Mgr. Janě Komišové z odboru prezentace a marketingu  
města Plzeň a samozřejmě představitelům města Plzeň, bez jejichž podpory 
by se tento jedinečný projekt nemohl uskutečnit. 

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

JAK To vIDíM Já
V únoru letošního roku, když se náš Domov otevřel  
po chřipkové epidemii jsem se těšila, že se opět setkám 
s rodinou a přáteli. Netušila jsem, že za dveřmi čeká 
další nemilé překvapení. Všichni víme… 
A opět mne čekalo odloučení od blízkých. Nikdo nevě- 
děl, jak dlouhé a těžké to bude. Najednou pro nás přestal 
existovat společenský život, který byl do té doby pestrý.  
Stále se něco dělo. Terapeutky i ostatní zaměstnanci  
se nám snažili svým optimismem a pochopením ulehčit  
dlouhé chvíle. Velikou radost jsme měli z možnosti  
prostřednictvím videohovorů být s našimi blízkými.  
S nadšením jsme uvítali vystoupení plzeňských umělců 
pod okny a balkóny našeho „Čtyřlístku“. Nejvíce moje 
duše však pookřála, když se uvolnily přísné hygienické 
podmínky a já jsem se opět mohla setkat s rodinou. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se snažili 
a snaží ulehčit nám život tady v Domově. Vím, že i pro  
ně to byly a jsou těžké časy. Věřím a doufám, že se vše 
brzy vrátí do normálních kolejí a opět se budeme setká- 
vat a trávit společné chvíle.

Marie Divišová, uživatelka, DZR „Čtyřlístek“
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Co dělá „Sněženka“ v červnu?
léto už přišlo do zahrady, ptačí zpěv nese se k nám oknem celý den a tak 
i my jsme se odhodlali provětrat si plíce na čerstvém vzduchu a oživit si 
texty při zpívání našich oblíbených lidovek. svižné polky střídají houpavé 
valčíky a každý si přijde na tu „svoji“ oblíbenou písničku, kterou si rád 
zazpívá anebo si při ní jen zanotuje, zavzpomíná, zrelaxuje.
Také procházky zahradou a posezení v ní jsou výbornou relaxační terapií.  
Posezení venku lze doplnit i četbou ze zábavné knížky a procházku zase 
shlédnutím pestrobarevných květin v záhonech i truhlících. Na sazenicích  
cherry rajčátek se už objevují první zelené plody, zdárný výsledek naší  
zahradnické činnosti.
Aktivity v interiéru pokračují v pravidelném sledu. Střídáme kondiční cviče- 
ní s míčovými a jinými sportovními hrami, trénováním paměti, muzikoterapií 
a rukodělnými pracemi. Naše uživatele samozřejmě těší i obnovené návštěvy 
jejich nejbližších a to vše dohromady tvoří spokojené léto ve „Sněžence“.

Dana Macháčková, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“


