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Květen plný zážitků v DS „Jitřenka“
začátek měsíce jsme zahájili pálením čarodějnic. naši uživatelé si mohli 
opéct buřty a zasoutěžit si v různých disciplínách. následující týden jsme 
si zahráli bowling. soutěžilo se na dvou drahách a všichni si toto sportovní 
dopoledne velice užívali.
Asi nejočekávanější akcí měsíce byl velmi oblíbený výlet vlakem. Po dvou- 
leté odmlce jsme se rozhodli navštívit zříceninu hradu Buben. Po příjezdu  
na vlakové nádraží v Plešnicích jsme se vydali po turistické stezce směrem 
k našemu cíli. Počasí nám přálo, a tak to byla velice příjemná procházka 
krásnou přírodou. Asi po dvou kilometrech jsme dorazili na hrad. Celou  
zříceninu hradu jsme si prohlédli, vyfotografovali a po krátkém odpočinku 
jsme vyrazili zpět na vlakové nádraží v Plešnicích.

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



Výlet do Mariánské Týnice
už dlouhý čas nebyla příležitost podívat se na nějaké zajímavé místo,  
krásnou památku, projít si zeleným parkem, zkrátka pokochat se něčím 
novým. konečně se naskytla možnost vyjet si na výlet a tak jsme toho  
3.5. využili. společně s domovem „petrklíč“ jsme i my ze „sněženky“  
vycestovali do mariánské týnice u kralovic. 
Je to někdejší poutní místo bývalého cisterciáckého kláštera s poutním 
kostelem Zvěstování Panny Marie, dnes zde sídlí Muzeum a galerie severního 
Plzeňska. Areál je od r. 2018 na seznamu národních kulturních památek a je  
v majetku Plzeňského kraje. Celý komplex prošel rozsáhlou rekonstrukcí  
a už z dálky působí velmi vznešeně. Konají se zde i hudební koncerty. Sou- 
částí komplexu je i kaple, která byla rovněž obnovena a má velice působivě 
upravený interiér. 
Po příjezdu do Týnice se našich uživatelů ujali studenti, kteří jim po celou 
dobu prohlídky areálu poskytovali doprovod. V úvodu nás průvodkyně  
seznámila s historií celého komplexu a pak přišlo na řadu hudební vystoupení 
studentů, které si pro nás připravili jako příjemné zpestření výletního dne. 
Po zrelaxování hudbou jsme se vydali na procházku podloubím, poté roz- 
sáhlým zeleným parkem a došli jsme do kaple. Zde jsme obdivovali nástěnné 
malby, sochy a oltář, zkrátka umění starých mistrů. V prohlídce jsme pak 
pokračovali do muzea. To je rozděleno na tematické okruhy. Viděli jsme  
jak vypadalo dřívější hospodářství, stodola, obytné jizby, ale také např. třída 
ve škole, hostinec, ševcovská a krejčovská dílna apod. Svoji část měly také 
svátky v roce např. Máje a Dožínky. Po prohlídce areálu jsme si odpočinuli  
v parku na lavičce, kde jsme v klidu snědli svačinu a vypili kávu.  

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

Akci uskutečnila Michaela Hrabětová,  
která mě po celou dobu mé nepřítomnosti zastupovala



VySToupení 50. MŠ  
Ke Dni MaTeK
Jaro už je v plném květu, příroda a svěží prosluněný 
vzduch nás naplňují energií každý den a tak si chce- 
me všeho pořádně užít a poveselit se. 
K tomu nám skvěle přispěly děti z 50. MŠ, které si 
pro náš domov připravily pásmo písniček ke „Dni  
matek“. Potěšily nás nejen svými melodickými hlásky,  
ale také kouzelným oblečením. Děvčátka měla bílé  
šaty s růžovými stužkami a chlapci tmavé kalhoty, 
košile a vestičky. Že jim to opravdu slušelo, můžete 
posoudit sami.

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

Akci uskutečnila Michaela Hrabětová, která mě  
po celou dobu mé nepřítomnosti zastupovala

pečení ŠáTečKů
Tak jsme se opět sešli na kroužku našeho „kuchtění“. 
Na programu bylo pečení sladkých povidlových šáteč- 
ků. Těsto se skládalo ze tří jednoduchých ingrediencí  
a to másla, tvarohu a mouky ve stejných pomě- 
rech. Kuchařinky těsto rozválely, vykrájely kolečka,  
na ta kladly povidlovou náplň, přeložily, spojily okraj  
a na ten pak vidličkou vymačkaly ozdobné vroubky. 
Následně poskládaly na pekáč a už šátečky putovaly  
do trouby. Upečené, voňavé pak byly podávány  
ke kávě odpoledne na zahradě.

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

Akci uskutečnila Michaela Hrabětová,  
která mě po celou dobu mé nepřítomnosti zastupovala

Vůně bylinek
v závěru týdne v pátek 13. května jsme se společně  
s uživateli v rámci aktivity vypravili na nákup bylinek 
do blízkého supermarketu obi. 
Prošli jsme se až do sekce zahrady, kde jsme si vybrali  
bylinky a to meduňku, kudrnatou petrželku, naťovou  
petržel, pažitku, ale také hrášek. Po jejich zakoupení 
jsme si sedli v malém občerstvení v areálu supermarketu, 
kde jsme si pochutnali na zákusku a kávičce. Po návratu  
z nákupu jsme při odpoledním pobytu na zahradě by- 
linky zasadili do velkých květináčů. Bylinky se mají  
k světu, nyní k nim přibyly i sazenice rajčat, zaléváme je  
a při našem dalším „kuchtění“ je použijeme do poma- 
zánky nebo na ozdobu chuťovek.

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

Uskutečnění akce paní Michaela Hrabětová,  
zástup po dobu mé nepřítomnosti



Pro členy odborové organizace  
MÚSS Plzeň bude v měsíci červnu  
předána nákupní dárková karta  
v hodnotě 1.500,- Kč do nákupního 
centra Globus. 
Poukázku si vyzvedněte u členek 
výboru od 15.6. do 30.6.2022
Váš Výbor ZO MÚSS Plzeň OSZSP ČR

Irena Kuncová, Ella Kateřina Steinerová, 
Petra Stachová, Simona Zahoutová 
Mahdalová

informace pro 
zaměstnance 
MÚSS plzeň
Výbor ZO MÚSS Plzeň 
OSZSP ČR informuje, 
že dne 23.5.2022 došlo 
k výměně funkcí členek 
výboru ZO MÚSS, a to 
mezi paní Ellou Kateři- 
nou Steinerovou a paní 
Irenou Kuncovou.

Složení výboru ZO MÚSS 
Plzeň OSZSP ČR od 24. 
května 2022:

Předsedkyně:  
• Irena Kuncová
Místopředsedkyně:  
• Ella Kateřina  
 Steinerová 
Hospodářka:   
• Petra Stachová
Revizorka:  
• Simona Zahoutová  
 Mahdalová

Za výbor ZO  
MÚSS Plzeň OSZSP ČR  

Irena Kuncová

informace pro členy  
Zo MÚSS oSZSp čR



oTVíRání  
ZahRaDy V DZR 
„čTyřlíSTeK“
Dne 29. dubna 2022 proběhlo u nás  
v domově každoroční tradiční  
otvírání zahrady. 
A co nás ten den všechno čekalo? 
Pestrá hudební směs písní v prove- 
dení muzikanta Miloše Chaloupky. 
Dále následovalo grilování párků. 
Nechyběly ani pravé nefalšované 
čarodějnice, které nás obsluhovaly  
a staraly se o naše pohodlí a zábavu.  
Na otvírání zahrady a grilování  
přijeli naši kamarádi ze 7. mateřské 
školy a přivezli nám koláčky, kte- 
ré vyrobila babička jedné holčičky.  
Celá akce se nesla v duchu pohody  
a dobré nálady. 
Nesmíme zapomenout poděkovat  
řidičům z dopravy a klukům z údrž- 
by, kteří den předem pomáhali se 
stavbou stanu, rozvozem a roznosem 
laviček a stolů. Dále bychom chtěli 
poděkovat všem ostatním, kteří při- 
ložili ruce k dílu. 

Hana Nigrinová, PSS pro základní 
výchovnou nepedagogickou činnost, 

DZR „Čtyřlístek“

Výlet do Farmaparku u Toma
V pátek 20. května jsme podnikli výlet do Farmaparku u Toma  
v Ledcích u Plzně. Měli jsme možnost si prohlédnout různé druhy 
domácích zvířat a také se s nimi pomazlit. 
Díky vstřícnému průvodci jsme se o jednotlivých zvířatech dozvěděli nejen 
zajímavé informace, ale i veselé příhody z jejich života na farmě. Jako zají- 
mavost nám bylo umožněno krmit jednotlivá zvířata zeleninou. Zvláštním 
zážitkem bylo podání mrkve lamímu samci Karlovi našimi ústy. Počasí 
nám přálo a navázali jsme přátelství s dětmi z mateřské školy, které s námi 
absolvovaly prohlídku dvora. Závěrem naší návštěvy bylo společné opékání 
špekáčků na otevřeném ohni. Výlet se vydařil a už se těšíme na další.

Kristýna Dlouhá, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



Jarní koncert v jurtě
v zahradě našeho domova je od samého jara slyšet radostný 
štěbetavý zpěv nejrůznějších druhů ptáčků, ale v pondělní dopo- 
ledne 9.5.2022 se naší zahradou začal rozléhat zpěv úplně jiný.  
náš domov totiž navštívil pěvecký soubor Jamáček, aby do všedního 
života našich seniorů přinesl radost a rozptýlení. 

Koncert se uskutečnil ve vytopené jurtě a byl tematicky zaměřen  
na písničky z Plzně a okolí. Zazněly písně od skladatele Zdeňka Bláhy 
z Horní Břízy. Slyšeli jsme písně „Máječku, máječku zelený“, „Ta naše 
Rokyta“, „Co je po studánce“, „Ztratila jsem kajdu“, „Nezacházej, slun- 
ce“, „Ach lásko, kdes byla“. Písničky z plzeňského kraje: „Na ledeckým 
kostelíčku“, „Kralovické majolenky“, „U Rokycan černej les“, „Kolikrát 
jsem má panenko do Kaznějova šel“, „Andulko z Koterova“ a píseň  
o plzeňském pivě - „Soudek, soudeček“ a také oblíbená „Ta naše pís- 
nička česká“. Na závěr zahrála sólové klavírní skladby studentka  
z Arménie, která celý koncert doprovázela na elektronickém piánu. 

Představení se našim uživatelům velmi líbilo a kdo chtěl, mohl si 
známé písničky zanotovat. Za obohacující kulturní zážitek děkujeme 
pěveckému souboru Jamáček a vedoucí paní Mirce Kudrnové, která 
vystoupení s pěveckým souborem nastudovala. 

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



KaMaRáDi Koníci
o našich studentech je známo, že se nebojí žádné akce a do všeho se vrhají 
s odvahou a nadšením! proto jsme zajásali, když nám zavolali z pedago- 
gické fakulty, jestli chceme s budoucími učiteli vyrazit na koňskou farmu  
Jitřenka do koterova. tato spolupráce se nám již osvědčila v době  
„předcovidové“, proto jsme neváhali se souhlasem a začali se těšit.
Den D nastal 12. května a ranní sluníčko slibovalo opravdu prima zážitky.  
Na cestu jsme se vydali s plným batůžkem - svačinkou pro nás a suchým  
chlebem pro koníky.
Na farmě jsme si nejprve prohlédli prostorné výběhy, zastřešenou arénu  
i ustájení pro zvířata a poté se rozdělili na dvě skupiny. Jedna se podle instruk- 
cí vrhla hřebelcovat, vyčesávat hřívy a čistit kopyta koním, druhá se ponořila 
do záludných úkolů, které nám připravili studenti PF. Po půlhodině se obě 
skupinky prostřídaly. Nakonec pro nás byla připravena projížďka po areálu  
a kdo se nebál, užil si krásného pohledu na svět z koňského hřbetu.
Dopoledne uteklo jako voda a my se s lítostí museli loučit. Neobešlo se to  
bez mávání a objímání a slíbili jsme si, že brzy zase přijedeme!

Mgr. Silvie Reiprichová, učitelka praktické školy, DOZP „Nováček“ 
Hana Železná, asistentka praktické školy, DOZP „Nováček“

Zpívání s harmonikou  
v domově „čtyřlístek“
Dne 5. května 2022 u nás proběhlo setkání s harmonikářem panem 
Václavem Auterským. Protože nám přálo i počasí, celá akce se konala 
v naší zahradě domova pod stanem. Zazněla směs písniček z mládí 
našich uživatelů, ale i mladších generací. 

Hana Nigrinová, PSS pro základní výchovnou  
nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“
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VýleT S pRopoJenýMi SVěTy
propojili jsme svět studentů a seniorů na společném výletě do kláš-
tera v mariánské týnici a výsledkem bylo vzájemné obohacení  
mezilidských vztahů rozdílných generací a společné objevování  
architektonických krás kulturně historické památky. poznávací výlet 
se uskutečnil 3. května 2022 společně s obyvateli domova se zvlášt- 
ním režimem „sněženka“ a ve spolupráci se studenty soŠ obchodu, 
užitého umění a designu, plzeň. 
Studenti překvapili naše uživatele hudebním vystoupením na kytary 
a zobcovou flétnu. Koncert umocnila atmosféra krásného klášterního 
kostela s architektonickými skvosty známého architekta Jana Blažeje 
Santiniho. Studenti doprovázeli všechny naše uživatele a věnovali se  
i seniorům na invalidních vozících po celou dobu výletu. 
V Mariánské Týnici jsme si prohlédli již zmíněný kostel a přilehlé kláš- 
terní ambity s nástěnnými freskami a prošli jsme upravenou zahradou 
s vodotrysky. Vyslechli jsme poutavou přednášku o historii kláštera, 
který do dnešní impozantní podoby povstal téměř z trosek, díky velmi 
citlivé a odborné rekonstrukci. Navštívili jsme i výstavu národopisného 
muzea s okruhy Baroko a jeho svět, Život ve městě, Kultura a vzděla- 
nost severního Plzeňska. Expozice byly originálně nainstalovány tak,  
že jsme byli vtaženi do atmosféry staročeského masopustu, života na vsi 
a ve městě. 
Při cestě domů jsme navštívili nejstarší Santiniho kapli v Mladoticích, 
kde nám pan farář přiblížil historii této unikátní památky. Naši uživatelé 
si výlet opravdu užili i díky pěknému počasí a vyhlídkové jízdě jarní 
rozkvétající přírodou. 
Velmi děkujeme studentům ze Střední odborné školy obchodu, užitého 
umění a designu, Plzeň a hlavně paní učitelce Mgr. Haně Kubálkové,  
na jejíchž bedrech ležela většina organizačních starostí. Společné  
výlety se již pomalu stávají každoroční tradicí a jsme za to moc rádi. 
Poděkování také patří řidiči MÚSS panu Romanovi Starcovi, který nás 
bezpečně na výlet odvezl. 

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


