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Sportovní hry ve „Sněžence“
před časem náš domov kontaktovali dva vyučující lektoři z akademie  
hotelnictví a cestovního ruchu ve skvrňanech, kde se studenti učí  
v oboru „animátorství“ a nabídli nám spolupráci v oblasti zábavy a sou- 
těžních disciplín, pro které mají specializaci. Doposud pracovali s dětmi, 
ale z vlastní vůle se rozhodli vyzkoušet si tento obor ve vztahu k seniorům. 
byla to pro ně výzva a něco úplně jiného a nového. chtěli v této oblasti 
získat zkušenosti a zkusit si práci animátorů s nejstarší generací. proto 
jsme se dohodli na uspořádání sportovního dopoledne v našem domově. 
Jelikož ale nebyla v měsíci říjnu jistota příznivého počasí, studenti situovali 
disciplíny do vnitřních prostor jídelny. Dorazili k nám se svými vyučujícími  
v hojném počtu již v 8.30 a dali se do přípravy jednotlivých stanovišť  
a rekvizit potřebných k plnění úkolů. Tak jak byli uživatelé postupně  
dopravováni na jídelnu, tak si je studenti umísťovali na stanoviště a ihned  
se jim plně věnovali. Pokračování na straně 2.



Sportovní hry ve „Sněžence“
Dokončení ze strany 1.
Seznámili je s úkoly, které tu na ně čekaly, po celou dobu jejich plnění  
je provázeli radou a vedli během činnosti. Pro každého soutěžícího měli 
zhotovenou kartu, kam mu byly zapisovány splněné disciplíny. Jakmile 
měli „soutěžící“ úkol splněný, studenti se sami postarali o jejich přemístění  
k dalšímu stanovišti. Soutěžní disciplíny byly: hod míčkem, skládání obrázku, 
poznávání osobností na fotografiích, vytahování předmětů z krabice a poz- 
návání po hmatu, napsání svého jména na papírové jablíčko a jeho nalepení  
na velkou maketu ježka, kterého jsme si v domově ponechali se jmény 
všech soutěžících. Dále pak dokreslení obličeje papírovému dráčku. Všichni  
přítomní se aktivně zapojili do činnosti, při které vládla veselá nálada.  
Po ukončení sportovního klání následovala společná fotografie a pak nám 
studenti za doprovodu kytary zazpívali pár písniček a naši senioři se k nim 
rádi připojili. 
Bylo to moc pěkné a přínosné dopoledne, které si všichni rádi zopakujeme 
na jaře v prostoru naší zahrady. Ve společnosti mladých studentů a studentek 
nám bylo velice dobře a oni nám děkovali za poskytnutou příležitost pracovat 
se seniory. Skvělá zkušenost a oboustranná spokojenost!

Dana Alexová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“



ŘÍJNOVÉ AKCE  
V DS „JITŘENKA“
v měsíci říjnu jsme se v „Jitřence“ věnovali našim pravidelným  
činnostem.
Po prázdninové pauze jsme navštívili D klub na Doubravce, kde jsme 
shlédli divadelní představení „Kašpárek to zařídí“.
Další oblíbenou akcí je návštěva plaveckého bazénu na Slovanech,  
kde si zaplaveme ve velkém bazénu, zadovádíme v divoké řece  
a nakonec relaxujeme v teplé vodě ve vířivce a relaxačním bazénu.
Naši uživatelé mají rádi také hodiny canisterapie s Šárkou a psí kama- 
rádkou Keysou. Vodí Keysu na vodítku, odpočívají přitulení k jejímu 
tělu, nechávají si od ní masírovat ruce, kolena, pročesávají jí srst...
Mezitím se už pomalu připravujeme na Vánoce a v dílnách vyrábíme  
dárečky pro rodiče, sourozence, babičky...
A když je hezké počasí vyrážíme na vycházky po okolí a užíváme si  
krásných podzimních barev přírody.

Marcela Ciňková, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“

 

 

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče 
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně

zve členy ZO MÚSS Plzeň OSZSP ČR
NA ČLENSKOU KONFERENCI

 

seminární místnosti DZR „ČTYŘLÍSTEK“

1) Přivítání
 

3) Informace o hospodaření ZO MÚSS za r. 2022 

4) Návrh rozpočtu ZO MÚSS na r. 2023 

7) Předání poukázek členům ZO
– GLOBUS, Vánoční kolekc  

Těšíme se na Vaš účast     
 Váš výbor ZO MÚSS OSZSP ČR                                                          



ROzlOučENÍ S lÉTEm 
právě takový název jsme vybrali pro naši první zahradní slavnost pořá- 
danou v našem Domově se zvláštním režimem „sněženka“. zvolili jsme 
středu 7. září, tedy čas, kdy už léto postupně předává vládu podzimu  
a tudíž název „Rozloučení s létem“ je příznačný. 
Slavnost byla určena pro uživatele našeho domova a jejich rodinné přísluš- 
níky a blízké osoby. Nechyběla ani osobní účast pana ředitele Mgr. Františka 
Šampalíka. 
Po úvodním slovu paní vedoucí domova, paní Mgr. Andrei Pěchoučkové  
a přivítání všech přítomných byl zahájen kulturní program. Jako první  
vystoupila se svým pejskem Sabina Zima. Předvedli spolu secvičený ta- 
neček na hudbu, disciplínu, která je známá pod názvem „Dog dancing“.  
Po tomto krásném úvodu pokračoval program ryze hudebním vystoupením 
pana Václava Žákovce a Aničky Volínové. Produkce byla žánrově pestrá,  
od lidových písniček, dechovky až po melodie popu. Hudba zvedla nemalý 
počet uživatelů a jejich rodinných příslušníků ze židlí a za chvíli už se ta- 
nečníci vrtěli v rytmu svůdných melodií. Po této akční části následovalo  
závěrečné vystoupení folklórního souboru Mladinka, které si všichni  
mohli už v klidu shlédnout a nechat své nohy odpočinout. Pod vedením paní 
učitelky Jitky Šeflové secvičili chlapci a děvčata opravdu krásné vystoupení 
folklórních tanců za doprovodu vlastní kapely, složené rovněž z omladiny. 
Jejich produkce byla skvělým zakončením celého programu. 
Po celou dobu Slavnosti bylo podáváno občerstvení ve formě grilovaných 
klobás a plátků masa, sladkého pečiva a samozřejmě nápojů alko i nealko  
piva a kávy. 
Na přípravě „Slavnosti“ se podíleli zaměstnanci DZR „Sněženka“, naše  
pečovatelky, sestřičky a vedení domova. A to výzdobou zahrady, přípravou 
občerstvení a také svým zevnějškem. Oblékli si slušivá modrá trička a vlasy 
si ozdobili modrým květem. Obveselovaly a braly k tanci uživatele, nabízely 
občerstvení. 
Nedílnou součástí Slavnosti byly i prodejní stánky výrobků, které vznikly  
v naší dílně při ručních pracích.
Slavnost pod názvem „Rozloučení s létem“ se opravdu povedla a splnila naše 
očekávání ve smyslu uspořádat pro naše uživatele a jejich blízké krásný den. 
Rádi budeme tuto událost pro naše uživatele opakovat.

Dana Alexová, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“



Oslava 90. narozenin v „Petrklíči“
Děkuji za možnost hezkého setkání rodiny s mojí maminkou, paní Terezií Horeckou, která v říjnu  
oslavila 90. narozeniny v příjemném prostředí DZR „Petrklíč“. Zároveň děkuji za obětavost,  
vstřícnost a vlídný úsměv sestřiček a přeji mamince, celému kolektivu i klientům domova hodně 
zdraví, trpělivosti a pohody. Ivana Chaloupková

mšE SVATá  
NA „PETRKlÍčI“
ve středu 12.10.2022 se v našem domově DzR „petrklíč“  
konala mše svatá. mši tentokrát sloužil pan farář pavel  
petrašovský a na klávesy opět líbezně hrála paní anna  
srbová. mše svatá se nesla v duchu oslavy svátku sv. Radima. 
Pan farář požehnal všem přítomným. Pomodlili se za naději, 
lásku a za světový mír. Mše byla tradičně proložena zpěvem  
a na závěr si všichni zazpívali pár lidových písní.

Renáta Fraňková, vedoucí útvaru  
Sociální služby, DZR „Petrklíč“



čAS NA RElAx!
ve „sněžence“ se nově využívá relaxační místnost. odpočinek 
začíná tak, že se klienti usadí do polohovatelného křesla, které 
si nastaví, aby jim bylo pohodlné. pokud chtějí, mohou ponořit 
nohy do perličkové lázně, kde se prokrvují, regenerují a masírují 
chodidla. 
Pro ještě intenzivnější zážitek je přidána aromaterapie s různými 
vonnými oleji. Na pozadí hraje relaxační hudba, dle libosti se hrají 
i oblíbené písně na přání. Z promítacího zařízení na strop dopada-
jí jemné motivy květin a barev. Zaměstnány jsou všechny smysly.  
Tyto vjemy pak společně vyústí v příjemně strávený čas v klidné  
atmosféře a poskytují klientům únik od stresu a vystoupení  
ze stereotypu.

Bc. Barbora Buchnerová, fyzioterapeut DZR „Sněženka“

Kurz kreslení v nové  
ergoterapeutické dílně
ve středu 12. října probíhala v domově „Čtyřlístek“ již devátá hodi-
na kurzu kreslení. tématem byl podzim. pan ing. arch. Jan borovič-
ka předkreslil uživatelům na jejich papíry vzor, dle čeho měli kreslit.  
na obrázcích se tak objevili stromy, létající draci, domky, houby či květiny. 
Při této příležitosti se tato hodina konala v nově rekonstruované ergo- 
terapeutické dílně. Dílna je prostorná, a kromě židlí a velkých stolů  
tu najdeme skříně se společenskými hrami, věcmi na cvičení, reminiscencí,  
s hudebními nástroji, nachází se zde i šicí koutky či knihovna. Tento  
prostor se bude využívat nejen na kurzy kreslení, ale i na další ergotera- 
peutické činnosti. Rádi bychom tímto poděkovali za možnost rekonstrukce,  
terapeutkám a dělníkům, kteří se podíleli na zvelebení a rekonstrukci.  
Těšíme se na příští setkání v naší krásné a útulné dílně!

Bc. Kristýna Gruberová, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



Klasická hudba v DzR „čtyřlístek“
V úterý 4. října v domově „Čtyřlístek“ proběhlo hudební vystoupení Souboru plzeňských hudebníků  
ve složení tří houslí a violoncella. Uživatelé se sešli na jídelně, kde si mohli poslechnout klasickou  
hudbu od dvou známých hudebních skladatelů. Zazněla zde skladba od Johanna Sebastiana Bacha  
a od Johanna Pachelbela – Canon v D dur. Všichni, kdo se koncertu zúčastnili, si ho velmi užili.  
Děkujeme tak Souboru plzeňských hudebníků za příjemné zpestření dne.

Bc. Kristýna Gruberová, PSS pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

zPÍVáNÍ S JIŘIčKAmI
Dne 11. října jsme se s našimi uživateli zúčastnili hudeb- 
ního vystoupení v jídelně domova. zazpívat nám přišel  
dětský pěvecký sbor Jiřičky pod vedením paní sbor- 
mistryně Jarmily procházkové. 
Dětičky předvedly své nejlepší písně všech žánrů, které 
zpívaly A cappella (bez doprovodu hudebních nástrojů). 
My jim tímto děkujeme za příjemně strávené odpoledne  
a celý dětský sbor má od nás velkou pochvalu za jejich 
krásné hlásky.

Kristýna Dlouhá, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost DZR „Čtyřlístek“
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Cvičení  
v zahradě
Nebývale slunné říjnové odpoledne 
nabídlo možnost protáhnout si tělo  
na čerstvém vzduchu na zahradě  
našeho domova pod vedením nové 
rehabilitační sestřičky Báry Buchne- 
rové. 

Dana Alexová, pracovník v sociálních 
službách pro základní výchovnou  

nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“

ChluPATÍ PŘáTElÉ  
VE „čTyŘlÍSTKu“
„Pes není zvíře, pes je přítel“ - Axel Munthe
Dne 6. října nás navštívili chlupatí přátelé. Naši uživatelé se každý měsíc těší 
na čtyřnohé chlupáče. Zvířata pouze svou přítomností dokáží vyvolat dobrou 
náladu našim klientům. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Mobilní klienti 
se shromáždili ve skleníku a mohli si užívat pozornosti čtyřnohých kamará- 
dů. Někteří pejsky a kočičky hladili, jiní je zkoušeli učesat, házet jim míčky  
a ostatní je odměňovali piškoty. Pejskové postupně navštívili všechny uživatele 
i na jednotlivých pokojích, nechali se hladit, lehali si do postele, olizovali ruce. 
Naši uživatelé si pravidelné návštěvy psích přátel a jejich doprovodů pokaždé 
náramně užívají, a tak není divu, že se na další shledání moc těší.

Irena Kuncová, vedoucí pracovníků  
pro základní výchovnou neped. činnost DZR „Čtyřlístek“


