
Zpravodaj
Číslo 1/2022

m ě s t s k ý  ú s t a v  s o c i á l n í c h  s l u ž e b  m ě s t a  p l z n ě

Vážení přátelé,
děkuji vám za spolupráci, kterou jste mi po celých dlou- 
hých 18 let při výkonu funkce ředitele městského ústavu 
sociálních služeb města plzně, příspěvková organizace,  
poskytovali. bylo mi ctí s vámi spolupracovat a byl jsem  
s vámi opravdu moc rád.
10. února 2022 z funkce ředitele odcházím. Člověk má odejít 
na vrcholu toho, co může své práci dát a já si myslím, že ten 
okamžik u mne nastal právě teď. 
Přeji svému nástupci, panu Mgr. Františkovi Šampalíkovi, 
i celému Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace, jenom samé spokojené uživatele  
a zaměstnance.
S hlubokou úctou Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

Stolní  
společenské hry
„Dáte si fotbálek nebo kulečník?“, 
zaznívá při pravidelných skupino- 
vých aktivitách věnovaných spole- 
čenským hrám v našem domově. 
Při stolním fotbale s magnetickou 
plochou hráč ovládá svou figurku 
rukou zespoda herní plochy za po- 
moci magnetu. Trefit se do branky 
protihráče není vůbec jednoduché  
a stojí to mnoho úsilí a soustře- 
děnosti, ale pokud se gól podaří,  
je radost veliká. Kulečníková pra- 
vidla jsme si trochu zjednodušili  
a upravili pro naše potřeby, aby hru 
zvládli i méně zdatní hráči. Obě 
stolní hry jsou vánočním dárkem 
od Magistrátu města Plzně a už si  
u našich uživatelů našly své příznivce.  
Děkujeme.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DZR „Petrklíč“



Vánoční cukroví 
jako dar
Bohužel letošní Vánoce se opět nesly 
v duchu „covidovém“. I přes to se 
našlo pár hodných lidí, kteří neza- 
pomněli na opuštěné a i částečně 
„rodinou“ obklopené spoluobčany  
v našem domově. 
Děkuji především paní majitelce 
Monice Magdaléně Štefanové a její 
pekárně Majdalence, která nám 
dovezla několik krabiček vánočního 
domácího cukroví. 

Irena Kuncová, vedoucí pracovníků 
pro základní výchovnou nepedago- 

gickou činnost, DZR „Čtyřlístek“ 

Zimní  
dekorace
„stojí tam, jako pán“, kdopak to  
asi je, o kom se zpívá? no přece  
o sněhulákovi! kdo jiný by měl  
v tomhle zimním čase stát za dveř- 
mi? my jsme si klasického sně- 
huláka zmenšili do dekorativní  
velikosti na stůl. 
K jeho výrobě posloužila plastová 
láhev, kterou uživatelky buďto vlnou 
obtočily nebo obháčkovaly. Poté se 
doplnily „uhlíky“, oči, nos, čepice  
a koště. A náš bílý „pán“ byl na světě! 
Bude nám symbolizovat zimu až do 
konce února. Dana Alexová, 

pracovník v sociálních službách pro 
základní výchovnou nepedagogickou 

činnost, DZR „Sněženka“



Vánoční den V „noVáčkU“
i v letošním roce nás 24. prosince v „nováčku“ navštívil Ježíšek. 
Dopoledne jsme si čekání zkrátili společným zpíváním a ujídáním 
cukroví. a když odpoledne konečně Ježíšek zazvonil na zvoneček, 
byli jsme štěstím bez sebe.

 Pod stromečkem jsme našli spoustu krásných dárečků. A ten nejlepší 
dárek nakonec? Přes noc nám napadl sníh a druhý den jsme si na kopci 
užili spoustu zábavy! Dominika Cibulková, 

pracovník v sociálních službách pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, DOZP „Nováček“



Pečení netradičních šátečků
tentokrát jsme se s našimi „kuchařinkami“ ve „sněžence“ rozhodli pro 
jednoduché, časově nenáročné a navíc dietní pečení. všichni máme rá- 
di jablka a listové těsto. narazili jsme na návod pečení šátečků z těchto 
ingrediencí, které, obzvláště po upečení, vypadají velice dekorativně. 
pro realizaci jsme si zvolili již hotové pláty listového těsta, ale zrovna 
tak je možné použít listové těsto, které si sami vyválíme. 
Jablíčka naše kuchařinky pečlivě omyly, otřely a i se slupkou krájely  
na kolečka cca 1 cm silná. Po nakrájení se na středu kolečka objevila tra- 
diční hvězdička z jádřince. Tu bylo třeba vykrojit tak, že ve středu každého 
kolečka vznikl kulatý otvor. Poté se v misce smíchala mletá skořice s troš- 
kou moučkového cukru a v této sypké směsi se po obou stranách obalilo 
každé kolečko jablka. Pokud vrstva obalové směsi byla příliš silná, kolečko  
se lehce oklepalo. Placka listového těsta se rozkrojila po délce napůl  
na dva pásy a pak svisle dvěma řezy na čtverce, kterých bylo z jednoho 
těsta šest. Centimetr od každého rohu čtverce se placka nařízla do pravého 
úhlu v délce cca 2,5 cm na každou stranu úhlu. Do středu každého čtverce  
se položilo kolečko jablka a pak se placka vzala za vnější rohy a ty se ohnu- 
ly do vykrojeného středu jablka, což umožnily právě zářezy. Vnitřní rohy 
placky pak zůstaly ležet jako podklad pod jablkem. A tím byla příprava 
šátečků na pečení hotová. Pak už putovaly do vyhřáté trouby a my jsme 
jen čekaly, až teplem krásně nabydou. 
Po vyjmutí z trouby a zchladnutí jsme část šátečků lehce poprášili mouč- 
kovým cukrem, část jsme ponechali necukrovanou. A náš obdiv právem 
patří našim kuchařinkám, protože se s těmito pracemi vypořádaly na vý- 
bornou! Také všichni uživatelé, kteří ochutnali tuto „novinku“ si pochva- 
lovali její chuť a křehkost. Můžete také vyzkoušet!

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



Vánoční perníčky
Pečení vánočního cukroví s uživateli domova 
„Čtyřlístek“ bylo každoroční tradicí. 
Bohužel i v období Vánoc jsme čelili nepříznivé 
epidemiologické situaci, a proto byly pro uživatele 
zakoupeny perníčky, které dostali dárkem na Ústavní 
Štědrý den 22.12.2021. Těm tento malý dáreček 
udělal radost, a my všichni doufáme, že se tento rok 
společně o svátcích sejdeme a navodíme si při pečení 
cukroví příjemnou vánoční atmosféru.

Kristýna Dlouhá,  
PSS pro základní výchovnou  

nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

Přáníčka od „BerUšek“
„Nějakým způsobem, nejen o Vánocích, ale po celý dlouhý rok, radost obdarovávat druhé, je radost,  
která se k vám vrací zpět.“ John Greenleaf Whittier. 
Dne 21.12.2021 náš domov navštívila paní učitelka mateřské školy 7 a předala nám vánoční přáníčka.  
Přáníčka vyrobily děti ze třídy „Berušky“ pro naše klienty. Byla to krásná přáníčka, která dokázala vykouzlit 
nejeden úsměv na tvářích našich uživatelů. Dětem jsme pro radost předali perníčky a vánoční čepičky, které 
vyrobili naši klienti. Děkujeme a přejeme „Beruškám» krásné Vánoce a hodně dárků pod stromečkem. Bu-
deme doufat a těšit se, že se v roce 2022 všichni osobně setkáme.

Svitlana Buchak, PSS pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“
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cVičíme i V noVém roce
nový rok již odkrajuje den po dni a naši uživatelé 
se scházejí k pravidelným skupinovým aktivitám, 
které probíhají zvlášť pro DzR – a a pro DzR – b 
oddělení. hojně navštěvovanou aktivitou je sku- 
pinové rehabilitační cvičení s fyzioterapeutkou, 
nebo lehké aktivní cvičení. 
Nejčastěji naši uživatelé cvičí s overbally, které někdy 
vystřídají činky z malých PET lahví, nebo kroužky  
z tvrdého kartonu. Novým cvičebním prvkem se 
stal psychomotorický terapeutický padák z lehké 
pestrobarevné látky s dvanácti úchyty. S padákem 
lze simulovat velké i malé vlnobití, či lehký vánek, 
nebo silný uragán. Plochu padáku lze využít k mí- 
čovým hrám, kdy několik míčů rozkutálíme po celé 
ploše a snažíme se, aby žádný z nich nespadl na zem. 
Míčové hry jsou obecně velmi oblíbené a patří sem 
házení a chytání overballů, nebo házení gumových 
míčů o zem spoluhráči. Další variantou je použití 
nafukovacího míče, určeného na plážový volejbal. 

Při míčových hrách a nově při cvičení s padákem lze 
zažít sportovní zápolení, ale hlavně legraci a smích  
a i to je cílem našeho společného cvičení a setká- 
vání. Šárka Bartošková, 

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


