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slovo ředitele
vážené kolegyně, kolegové, přátelé,
od mého nástupu do funkce ředitele organizace již 
uplynul více než měsíc. musím přiznat, že ačkoliv jsem 
již déle než třináct let jedním z vás, tedy zaměstnan- 
cem městského ústavu sociálních služeb města plzně, 
příspěvkové organizace a po celou dobu mého dosa- 
vadního působení jsem částečně zapojen do globální- 
ho chodu organizace múss, mám pocit, že poslední 
měsíc čas utíká rychleji. 
Pochopitelně zdání klame, hodiny tikají stále stejně rychle, 
jen informací, kterých se mi ohledně dění v rámci MÚSS  
dostává, je podstatně více. Stále více vnímám, kolik práce  
a vynaloženého úsilí každého zaměstnance je za úspěšným 
fungováním Městského ústavu sociálních služeb města  
Plzně.
Pro vyjádření toho, jak si vážím skutečnosti, že je díky vám, 
zaměstnancům MÚSS, o naše uživatele výborně postaráno, 
mohlo by být od tohoto místa v textu až do samého konce  
mého příspěvku opakovaně použito jedno jediné slovo.  
To slovo není v kontextu s předchozím odstavcem těžké  
uhodnout, je to slovo DĚKUJI. Věřím, že se brzy při 
návštěvách zařízení nebo v pozici hosta na vašich poradách 
setkám s každým z vás a poděkuji vám přímo „z očí do očí“. 
Než se osobně setkáme, přijměte mé poděkování a hlubokou 
poklonu za vaše pracovní nasazení touto cestou.
Bohužel jsem stihl během jediného měsíce poznat i něco,  
co vidím jako velký problém a co bych chtěl změnit. 
MÚSS lze díky své velikosti, širokému spektru poskytovaných 
služeb a vysokému počtu zaměstnanců přirovnat k velmi  
složitému a stále se vyvíjejícímu organismu. Aby takový  
organismus fungoval dokonale, musí veškeré jeho části  
bezvadně spolupracovat, podporovat se, respektovat se a po- 
máhat si. Právě spolupráce, vzájemná podpora, vzájemný  
respekt a vzájemná pomoc jsou skutečnosti, na které si jed-
notlivé útvary mezi sebou mnohdy „nehrajou“. 

Pokračování na straně 2.

vážený  
pane řediteli,  
vladimíre, smekám!
Po měsíci ve funkci ředitele Městského  
ústavu sociálních služeb města Plzně,  
příspěvková organizace, smekám. Sme- 
kám, s jakým elánem, noblesou, lehkostí 
a výsledným dílem jsi vedl MÚSS Plzeň 
a v jak výborné kondici jsem ho od Tebe 
převzal. Pod Tvým vedením skutečně  
dorostl za 18 let MÚSS do krásné plno- 
letosti!
Myslím, že právě nyní je vhodný okamžik, 
abych Vám sdělil dobrou zprávu. Ing. Vla- 
dimír Chuchler sice „odchází do důchodu“,  
ale je a bude dále členem našeho týmu  
a bude s námi spolupracovat. Nakonec po 
dlouhých a úspěšných 18ti letech ve vede- 
ní organizace nejde vypnout na nulu a jak 
sám často používá, musí se „vyklusávat“.

Vláďo,
přeji Ti, aby se naplnilo vše, co jsi si na- 
plánoval a při rozhodnutí o odchodu do dů- 
chodu předsevzal. Přeji Ti, abys ve zdraví  
a v plné síle užíval společné chvíle s rodinou, 
abys úspěšně rozmazloval vnoučata a tím 
nepochybně provokoval jejich rodiče, abys 
užil Váš domeček včetně všech jeho „úniko- 
vých zón“, aby Ti na zahradě vyrostlo vše, 
co vysadíš, ať prožiješ mnoho loveckých  
zážitků... zkrátka přeji Ti, ať se Ti splní vše, 
na co jen ve svých vizionářských předsta- 
vách pomyslíš.
Když jsi mailem posílal rozloučení a infor- 
maci, že končíš ve své funkci, odpověděl  
jsem Ti jedno. Pro mě budeš vždy pan  
Ředitel, ředitel s velkým Ř a nikdo Ti to  
neodpáře.
Pane ŘEDITELI, ještě jednou smekám  
a děkuji! Mgr. František Šampalík



MAsoPUstNÍ veseliCe
Poslední den měsíce února u nás v DS „Jitřenka“ vypukly přípravy  
na Masopustní veselici. Ten den nás čekalo veliké pečení masopust- 
ních kobližek, abychom dodrželi tradici. Celé dopoledne se zadě- 
lávalo těsto, válelo se, plnilo marmeládou a vykrajovalo. Výsledek 
byla jedna veliká a dobrá nádhera!
Masopust v našem zařízení připadl letos na 1. března. Už několik týdnů 
jsme si v dílnách vytvářeli masky. V úterý dopoledne jsme si slavnostně 
vyzdobili společenskou místnost, ustrojili jsme se do masek a Masopustní 
veselice mohla začít. Mezi tancem jsme si pochutnávali na kobližkách  
a popíjeli k nim punč. Všichni jsme se společně krásně vydováděli a domů 
jsme odcházeli se vzpomínkou na příjemně strávené chvíle.

Romana Kadaňová, DiS., PSS pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“

Dokončení ze strany 1.
Nevím, možná je to vše důsledek dlouhodobé izolace  
jednotlivých útvarů z důvodu probíhající pandemie 
COVID-19, možná zde hraje roli do jisté míry rivalita 
a soutěživost (zdravá rivalita a soutěživost v některých 
případech není na škodu), ale v naplnění spolupráce, 
vzájemné podpory, vzájemného respektu a vzájemné po- 
moci napříč Městským ústavem sociálních služeb města 
Plzně, vidím obrovský potenciál. Každý zaměstnanec, 
každý útvar MÚSS, tedy každá část složitého organismu, 
je něčím výjimečný. Mojí vizí je užší propojení útvarů 
MÚSS, předávání zkušeností mezi těmito útvary, což 
povede k posílení týmu, k posílení a rozvoji Městského 
ústavu sociálních služeb města Plzně a ke zvýšení kvality 
jeho prostřednictvím poskytovaných služeb.
Když jsem nastoupil do Městského ústavu sociálních 
služeb města Plzně, byl jsem příjemně překvapen a rád, 

že i přes velkou členitost MÚSS Plzeň a vysoký počet 
jeho zaměstnanců, zde fungoval ze strany vedení orga- 
nizace otevřený přístup k problémům, stížnostem, ale  
i nápadům zaměstnanců. Jelikož jsem člověk přímý, budu 
pokračovat v tomto trendu. Proto se nebojte mne oslo- 
vit a kontaktovat. Ostatně mnohdy nesprávně tlumočená 
informace může způsobit mnoho nedorozumění, které 
lze obvykle při přímém a osobním jednání snadno vy- 
světlit.
A co říci na závěr? 
Milé kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, pojďme  
společně do naší pracovní činnosti zakořenit spolupráci,  
vzájemnou podporu, vzájemný respekt a vzájemnou  
pomoc. Já na oplátku slibuji, že budu stát za vámi, budu 
podporovat vaše projekty a budu vždy bojovat za to, aby 
práce, kterou kvalitně vykonáváte, byla také kvalitně 
ohodnocena! Mgr. František Šampalík, ředitel

slovo ředitele



CANisteRAPie v doMovĚ „ČtYřlÍsteK“
Ve čtvrtek 17. března opět probíhala v domově „Čtyřlístek“ canisterapie. Domov navštívili zaměstnanci  
ze společnosti Pomocné tlapky v doprovodu svých čtyřnohých kamarádů - šesti pejsků a tří kočiček. Společně  
s ergoterapeutkami navštěvovali jednotlivé pokoje, kde se uživatelé mohli s pejsky a kočičkami pomazlit. 
Uživatelé domova „Čtyřlístek“ měli z návštěvy velkou radost a přítomnost čtyřnohých kamarádů jim vykouz- 
lila úsměv na tváři a zpestřila den. Kristýna Gruberová, terapie, DZR „Čtyřlístek“



Naši chlupatí mazlíčci  
opět ve „sněžence“
po delší odmlce k nám opět zavítali naši čtyřnozí kamarádi. na jídelně 
se sešla poměrně početná skupina uživatelů, kteří se s velkým potěšením 
vítali se svými mazlíčky. po úvodním hlazení a „šmajchlování“ se s pejsky 
přišlo na řadu kartáčování srsti, které si psí kamarádi značně užívali. 
Uživatelé se v kartáčování střídali, tak jak se pejsci posouvali po kruhu.  
Na své si samozřejmě přišly i kočičky, které se hned usadily na klíně těch 
uživatelů, kteří se s nimi přáli pomazlit. Kartáčování srsti pak vystřídalo ma- 
zání problematických míst na rukou a nohou, většinou kloubů, psími pochu- 
tinami, které pejskové bravurně olizovali jazykem a tím působili příjemnou 
masáž. Když se prostřídali zájemci, přišla na řadu hra s míčkem. Každý ho- 
dil míček a pejskové pro něj běhali a přinášeli. Samozřejmě nemohla chybět  
odměna ve formě pamlsku, který si vzali z ruky našich uživatelů. Pejsci  
se vyběhali, na závěr předvedli pár zábavných figur a ke spokojenosti všech 
jsme se s nimi na skupinové canisterapii rozloučili a pejskové s kočičkami 
pokračovali na individuální návštěvy po pokojích. 

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



PohYb Nás bAvÍ
Jarní sluníčko nás konečně vylákalo na zahradu a my jsme 
se nemohli dočkat toho, až budeme moci vyzkoušet svou 
kondičku na novém „fitness zahradním prvku“. s velikou 
slávou jsme společně odhalili krycí plachtu, do které byl  
náš nový fitness stepper a houpací motorka zahaleny po 
zabetonování. vyslechli jsme si nutná pravidla a rázem  
se utvořila velká fronta dychtivých zájemců o sportování. 
„zátěžovým testem“ prošly i odvážné „tetY“. program 
nám vydržel na celé odpoledne.
Velké poděkování za sponzorský dar, díky kterému byly  
zahradní prvky pořízeny, patří nadačnímu fondu KRMTE 
HLADOVÉ – moc děkujeme! A jelikož jsme stále v pohybu, 
těšíme se, až nám něco nového zase na zahradě přibude.

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



holA, holA, slUNÍČKo  
„sNĚžeNKU“ NA zAhRAdU volá!
Ke konci března už měly sluneční paprsky takovou sílu, že málokdo 
odolal pokušení vyjít ven na lavičku a nechat se jimi příjemně prohřát. 
Ani v našem domově jsme neváhali a využili krásných dnů k posezení  
v zahradě pod tyrkysově modrou oblohou. Společné setkávání venku  
a popovídání je také výbornou relaxací.

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

dopoledne s duo vAAN
„Život je píseň - zpívej ji“ Šatja Saji Baba. 
Anna Volínová ve dvojici s panem Václavem Žá- 
kovcem navštívili po dlouhé době opět náš domov. 
Hodně našich uživatelů poslouchá Duo VAAN v te- 
levizi Šlágr. Tak není divu, že v našem domově dne 
22.3. panovala vzrušená atmosféra. Naši klienti byli 
nadšeni ze setkání s nimi. V jídelně domova, kde se 

koncert odehrával, panovala po celou dobu velmi pří- 
jemná nálada. Anička Volínová a pan Václav Žákovec 
nám zahráli a zazpívali písničky z oblasti různých hu- 
debních žánrů. Naši klienti si známé písničky zpíva-
li spolu s vystupujícími, a když zazněl krásný waltz  
„Vltavo, Vltavo“, tak se i tančilo. Všichni jsme si kon- 
cert užili a těšíme se na další setkání s písničkou.

Svitlana Buchak, PSS pro základní  
výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



S příchodem jarní krásy jsme se  
i my rozhodli velikonočně vyzdobit 
náš domov výrobky našich obyva-
tel. Okna zdobí ručně vystříhaná 
bílá papírová krajka, nebo malované  
obrázky s velikonočními motivy.  
Na okenních parapetech jsou deko- 
rativní vajíčka omotaná barevnou 
vlnou a ozdobená jemnou krajkou, 
je zde výstava zajíčků vyrobených  
z vlny a skleněných lahví. Zdi domo- 
va zdobí velikonoční závěsy s motivy 
slepiček, vajíček a peříček. Vyzdobe- 
ny jsou i jídelny uživatelů a neza- 
pomněli jsme ani na jurtu, kde jsou 
na oknech také  vymalované obráz-
ky našich uživatelů. Poslední veliko- 

noční výzdobou je ozdobený stro- 
mek ibišku uprostřed naší zahrady, 
který jsme rozzářili barevnými pen- 
tlemi a ještě ho čeká ozdobení ba- 
revnými vajíčky, ale to proběhne až 
během velikonočního týdne, formou 
zážitkové hry, kdy uživatelé nejprve 
naleznou schovaná vajíčka rozvěše- 
ná po celé zahradě a pak je na stro- 
mek společně pověsíme.
Během ručních prací zdobíme pa- 
pírová vajíčka různými technikami. 
Vymalováváme, nebo zdobíme barev- 
nými bavlnkami, nebo nalepujeme 
ozdobné  tvary, které jsme si vyra- 
zili za pomoci raznic z barevných 
papírů, nebo používáme barevný 

velikonoční tvoření
velikonoce jsou především křesťanské svátky plné naděje, ale také 
to jsou svátky jara, kdy se probouzí příroda všude kolem nás. stro- 
my se začínají zelenat, rozkvétají první jarní květy, ptáci od samého 
rána vítají den svým zpěvem.

písek, kterým vysypáváme kontrast- 
ními odstíny jednotlivé předmalova- 
né vzory, nebo používáme techniku 
enkaustiky, kdy pomocí rozehřátého 
barevného vosku vytváříme barevné 
originální kreace. Zdobíme i vajíčka 
z polystyrenu buď omotáním barev- 
nou vlnou, nebo přírodním prováz- 
kem. Krásnými výrobky jsou i malé 
košíčky, které vyrábíme z plechovek 
od malých paštik, které omotáme 
vlněnými řetízky, ouška udrháme  
z provázku a zdobíme kuřátky a kvít- 
ky. Během tvoření posloucháme 
hudbu, nebo si vyprávíme své zážitky 
a vzpomínky, nebo čteme krátké 
pravdivé příběhy lidskosti pro potě- 
chu duše. Tvoření nás baví a máme 
nejen radost z hotových výrobků,  
ale je to i příjemně prožitý čas strá- 
vený společně.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou a nepedagogickou činnost, 
DZR „Petrklíč“
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do Nového RoKU  
v NovéM KAbátU
od nového roku začala v domově „Čtyřlístek“ rekonstrukce, která probíhá 
na několika místech zároveň. na budově „b“ proběhla kompletní rekon- 
strukce koupelen na 4 patrech. na budově „a“ proběhla rekonstrukce  
jídelny, která byla směřována do modernějšího stylu. zároveň na budově 
„a“ probíhá rekonstrukce 6 pokojů na 3 různých patrech. 
Na pokojích byla vybourána příčka a díky tomu se pokoj lehce zvětšil.  
Také zde byla položena nová podlaha, zvětšeny vstupní dveře do pokoje pro 
imobilní uživatele a okolo umyvadla byly dány nové obklady. Pokoje jsou 
nyní větší, světlejší a modernější. Doufáme, že tyto modernizace zpříjemní 
uživatelům pobyt v našem domově.

Mgr. Nikola Komendová, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“


