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Spolupráce  
s knihovnou
I přes nepříznivou epidemiologic- 
kou situaci nadále trvá spolupráce 
s Obvodní knihovnou Lochotín  
v Plzni a „Čtyřlístkem“. 
Díky vstřícnosti paní Mgr. Vero- 
niky Kašparové se nám podařilo 
najít způsob, jak knihy dopravit  
k dlouhodobým, ale i novým čtená- 
řům. Knihy byly přivezeny do domo- 
va, vyozónovány a následně podle 
seznamu rozdány uživatelům. 
Těm knihy vykouzlily úsměv na tvá- 
ři, a již se těší na další, které by měly 
dorazit v polovině prosince.
Kristýna Dlouhá, PSS pro základní 
výchovnou nepedagogickou činnost, 

DZR „Čtyřlístek“

HOKEJOVÝ ZÁPAS  
V DS „JITŘENKA“
téměř po roce jsme si v Ds „Jitřenka“ zopakovali hokejový zápas, který 
měl v lednu takový úspěch. začátek zápasu doprovodila klubová hymna 
plzeňských indiánů. ta všem hráčům vlila do žil toho správného sportov- 
ního ducha. Roli rozhodčího se ujala naše kolegyně marcela ciňková, 
která byla spravedlivá a nekompromisní. padaly i tresty. zápas to byl 
opravdu napínavý až do konce. celkem padlo osm gólů s nerozhodným 
výsledkem 4:4 a tak došlo i na nájezdy. 
Všichni uživatelé i pracovníci DS si tuto sportovní akci velice užili. Na konci 
zápasu nechybělo podání rukou protihráčů a česká státní hymna.

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



SlANé PEčENí
a je tu opět čas „voňavého“ tvoření ! tentokrát jsme změnili apetit 
ze sladkého zákusku na slaný. Rozhodli jsme se pro pečení slaných 
tyčinek z hotových plátů listového těsta. 
Práci jsme rozdělili tak, aby se každá z „kuchařinek“ mohla řádně  
uplatnit. Některé z nich krájely hotové pláty těsta na proužky, další dvě 
kuchařinky je pak přemisťovaly na pečící papír na plechu. Pak přišlo 
na řadu potírání proužků těsta vajíčkem a posledním úkonem bylo  
lehounké posypání solí, sezamovým semínkem nebo kmínem. 
Když byly veškeré tyto úkony dokončeny, putovaly takto ochucené 
tyčinky do vyhřáté trouby, kde se během krátké doby proměnily  
na pěkně nadýchané a zlatavě vybarvené. Výsledkem společné práce 
byla překvapena nejedna z kuchařinek! Ne všechny tento druh pečiva 
znaly. Překvapila je jednoduchost a rychlost přípravy a přitom tak  
lahodný, křupavý druh pečiva. Taky si na nich všichni náležitě  
pochutnali! Dana Alexová, pracovník v sociálních službách 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“



Jsme na konci velmi těžkého roku. 
Konstatuji, že na konci nejtěžšího 
roku, který jsem s Vámi ve funkci 
ředitele za všechna ta léta v Městském 
ústavu sociálních služeb města Plzně 
prožil.
Epidemie koronaviru během celého 
roku každodenně nemilosrdně pro- 
věřovala naši připravenost a zkoušela 
naše fyzické i psychické síly. Díky 
Vám jsme dokázali, že jsme po 
celý tento rok byli v každou chvíli  
„ve střehu“, i to, že jsme dokázali  
chvilková vedení epidemie ve velmi 
krátké chvíli obrátit v naše konečné 
vítězství.
Na našem vítězství se svojí prací 
podílel každý z Vás a já Vám za to 
mnohokrát děkuji. Velmi si Vaší 
práce pro naši organizaci a ve finále 

pro naše klienty vážím. Mnohdy 
musím konstatovat, že dokážete 
nemyslitelné. Klobouk dolů před 
výsledky Vaší letošní práce!
Během vánočních a novoročních 
svátků nás všechny, dle současných 
prognóz vývoje epidemie, čeká s nej- 
větší pravděpodobností velmi těžká 
práce. Chtěl bych Vás na tomto místě 
požádat, abychom v sobě všichni 
našli sílu k stoprocentnímu naplnění 
našich cílů a poslání a poskytli našim 
uživatelům, kteří jsou na nás zcela 
závislí, úplnou a kvalitní sociální  
či zdravotní službu. 
Věřím, že to zase, jako už tolikrát,  
společně dokážeme. Věřím v kaž- 
dého z Vás. Věřím, že se v nadchá- 
zejícím těžkém období zase vezme  
za ruce pracovník v sociálních 

službách s ředitelem, kuchař se zdra- 
votní sestrou, sociální pracovník 
s pradlenou, vedoucí pobytového 
zařízení s řidičem, domovník s kon- 
trolorem, truhlář s ekonomkou, 
elektrikář s asistentkou ředitele, … 
a že výsledkem našeho společného 
úsilí budou hezké Vánoce a Nový  
rok pro všechny naše uživatele,  
o tom je přece naše práce. 
Když do toho půjdeme všichni a ni- 
kdo z nás „neuhne“, tak to společně 
dáme! Pojďme do toho, pojďme si 
společně pro naše další vítězství!  
Já do toho s tak skvělými zaměstnan- 
ci jako jste Vy všichni jdu! Pojďte  
do toho také Vy se mnou! Tohle  
vyhrajeme!

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

VÁNOčNí A NOVOrOčNí PŘÁNí
vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám k nadcházejícím vánočním a novoročním svátkům popřál co nejvíce klidu, 
radosti a spokojenosti v kruhu vašich nejbližších. zároveň vám přeji mnoho úspěchů, štěstí, energie  
a pevné zdraví v nadcházejícím novém roce 2022.











Háčkování k užitku a pro radost
háčkování může udělat radost každému. někdo se u něj příjemně odrea- 
guje, někoho potěší, že vytvoří krásný výrobek, který navíc přinese někomu 
dalšímu užitek a potěšení. 
Právě takovou radost jsme měli i my v Domově se zvláštním režimem 
„Sněženka“, když jsme obdrželi již druhou zásilku háčkovaných „užitečných 
hraček do dlaně“, které slouží jako rehabilitační pomůcka a zároveň i potěší 
uživatele. Tyto ručně vyráběné dárky dostáváme od paní Věry Nevečeřalové. 
Jsme velice rádi, že máme kolem sebe takové lidi, kteří na nás nezištně pama- 
tují a velice si jejich práce a užitečného koníčku vážíme. 
Paní Věrko Nevečeřalová ... moc Vám touto cestou děkujeme!!!

Zaměstnanci Domova se zvláštním režimem „Sněženka“

HAllOwEEN V „NOVÁčKu“
Halloween je svátek, na který se všichni uživatelé v „Nováčku“ moc těší. 
Proto jsme ho po dvouleté covidové pauze oslavili hned dvakrát. Vydlabali 
dýni, připravili dobroty, nasadili masky a zábava mohla začít. Pro úspěch 
jsme ještě jednou udělali parádní Halloweenskou diskotéku v naší nové 
multifunkční místnosti. Jana Fleissnerová, 
pracovník v sociálních službách pro přímou obslužnou péči, DOZP „Nováček“
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ZAHÁJENí ADVENTu  
V „PETrKlíčI“
po roce opět přichází adventní čas a blížící se vánoční svátky. ve vzduchu  
ale visí otázka, jaké budou ty letošní vánoce? budou stejné jako vloni,  
kdy náš domov byl díky pandemii coviD 19 návštěvám uzavřen?  
budou se moci naši uživatelé setkávat se svými blízkými? bude to opravdu 
čas vzájemného setkávání, nebo se opět téměř neprodyšně uzavřou dveře 
domova?
V našem domově je dlouholetou tradicí slavnostní zahájení adventu, kdy  
za zpěvu koled rozsvěcujeme velký vánoční strom, který je součástí našeho 
upraveného parku. Když se letos přiblížil adventní čas, přišlo i zodpovědné 
rozhodování jak letošní zahájení adventu proběhne. Po zvážení epidemiolo- 
gické situace v našem domově, s ohledem na proočkovanost našich seniorů  
a personálu, jsme stanovili podmínky, za jakých by bylo možné akci uskutečnit 
a umožnit našim uživatelům, aby jedinečnou slavnostní chvíli mohli prožít  
v blízkosti svých rodinných příslušníků a přátel. Podmínkou pro návštěvy 
bylo mít nasazený respirátor po celou dobu akce, nevstupovat do budovy 
domova a dodržovat další protiepidemiologická opatření.
Vánoční atmosféra opravdu nastala ve čtvrtek 24.11.2021 v odpoledním čase 
pod širou oblohou v našem parku. Slavnost jsme zahájili společným zpěvem 
známých koled za doprovodu pěveckého souboru Jamáček, vedeného paní 
Mirkou Kudrnovou. Našim uživatelům byl pro zahřátí nabízen teplý čaj nebo 
grog. Se stmívající se oblohou jsme rozsvítili majestátní vánoční strom, který 
se do dálky rozzářil barevnými světýlky. Počasí bylo již chladné a přesto,  
že naši obyvatelé byli teple oblečeni a měli k dispozici deky i podsedáky, 
zkrátili jsme venkovní vystoupení na půl hodiny. Podle kladných ohlasů 
našich obyvatel a jejich blízkých jsme rádi, že jsme se pro uskutečnění této 
tradiční akce rozhodli a všem přejeme, aby ty letošní vánoční svátky byly 
časem bezpečného vzájemného setkávání, pohody a pokoje. 

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


