
Jak jistě všichni zaměstnanci naší 
organizace zaznamenali, počínaje 
dnem 1.4.2008 přestaly být našimi 
spolupracovnicemi zaměstnankyně 
zařazené v pracovních pozicích 
uklízeček. 

Na naše jednotlivá pracoviště  
nastoupila úklidová firma, která 
vyhrála vypsané výběrové řízení na 
provádění úklidů v našich jednot-
livých objektech. Vítězem výběrového 
řízení se stala společnost Dorfner 
s.r.o., Závodu Míru 40, 360 17 Kar-
lovy Vary se kterou byla podepsána 
smlouva o zajištění úklidových služeb 
v objektech MÚSS Plzeň. Smlouvu 
podepsal za dodavatele její majitel 
pan Ing. Peter Engelbrecht.

Bývalé uklízečky měly v oka-
mžiku převodu části zaměstnavatele  
v podstatě tři možnosti řešení své  
situace: některé využily nabídku 

ředitele MÚSS Plzeň, absolvovaly  
kurs pracovníka v sociálních služ-
bách a nadále v jiné pracovní pozici 
působí v našich řadách, některé  
nesouhlasily s navrženým řešeným 
a byly na základě platných ustano-
vení zákoníku práce převedeny  
k novému zaměstnavateli (Dorfner 
s.r.o.) a některé bývalé uklízečky 
ukončily pracovní poměr a našly si 
novou práci mimo oba výše uvedené 
subjekty. Ve všech případech šlo  
o naprosto svobodné rozhodnutí 
každé ze zaměstnankyň.

Zaměstnankyně, které zvolily  
pokračování svého pracovního po-
měru u nového zaměstnavatele, byly 
k 1.4.2008 převedeny na základě  
platných ustanovení zákoníku práce 
za stejných platových a smluvních 
podmínek k novému zaměstnavateli.

Pokračování na straně 2 

Organizační změna  
– úklid v Objektech Změna číslo 1  

Kolektivní smlouvy
S účinností od 1.4.2008 

došlo na základě návrhu 
ředitele MÚSS Plzeň a následné 
dohody s odborovou organizací 
ke změně Přílohy č. 1 Kolek-
tivní smlouvy, kterou přivítají 
hlavně zaměstnanci zařazení na 
pozici „Pracovník v sociálních 
službách“, kterým se počínaje 
uvedeným datem otevírá mož-
nost zařazení jejich práce do  
5. platové třídy a s tím spojeného 
platového navýšení, které může 
činit u jednotlivých zaměstnanců 
až 1.000,- Kč měsíčně. 

Ačkoliv je teprve duben,  
jedná se již o třetí zvýšení platů 
u zaměstnanců vykonávajících 
přímou obslužnou péči v letošním 
roce (nynějšímu zvýšení plato-
vých tříd předcházelo zvýšení 
zvláštního příplatku a příplatku 
za směnnost).

Tímto opatřením se vedení 
organizace snaží přispět ke sta-
bilizaci pracovních sil v jednot-
livých útvarech vykonávajících 
přímou obslužnou péči v sociál-
ních službách.

Společně s uvedenou změnou 
došlo ke změně v Příloze č. 23  
Kolektivní smlouvy, která umož- 
ňuje pružnější čerpání prostředků 
z FKSP v rámci schváleného 
ročního rozpočtu.

Doporučujeme všem zaměst-
nancům organizace seznámit se 
s přijatými změnami.

Zpravodaj
číslo 2/2008
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Přestože o celém postupu byly 
všechny zaměstnankyně včas infor-
movány a přestože se jednalo o jejich 
osobní rozhodnutí jak pokračovat 
dále, došlo u některých z převedených 
zaměstnankyň během několika málo 
dnů po převedení k „rozčarování“  
z nových pracovních podmínek,  
a to zejména z následujících důvodů:
- během jedné noci se ze spolu- 
 pracovnice (zaměstnance MÚSS  
 Plzeň) stal zaměstnanec dodava- 
 telské firmy, která po něm vyžadu- 
 je podstatně více a kvalitní práce
- během jedné noci uvedené  
 zaměstnankyně ztratily výhodu  
 týdne navíc dovolené na zotave- 
 nou, který dává zaměstnancům  
 pracujícím u zaměstnavatelů  
 uvedených v § 109, odst. 3, písm.  
 d) zákoník práce (příspěvková  
 organizace)
- během jedné noci přišly zaměst- 
 nankyně o výhody poskytované  
 zaměstnancům MÚSS Plzeň  
 (příspěvek na stravování, příspě- 
 vek na penzijní připojištění  

 a ostatní výhody poskytované  
 zaměstnancům naší organizace  
 z FKSP).

Přes veškeré výše uvedené  
osobní problémy našich bývalých 
zaměstnankyň je třeba k novému 
systému úklidů v našich objektech 
přistupovat racionálním způsobem. 
Od 1.4.2008 je pro nás každá osoba 
zajišťující úklid v našich objektech 
zaměstnancem dodavatele, u kterého 
jsme si objednali službu a kterému  
za odvedené služby platíme. A je  
zcela pochopitelné, že za naše  
odevzdané peníze chceme špičkově 
odvedenou službu. Stejně tak je zcela 
jasné, že žádného ze zaměstnanců 
MÚSS Plzeň nezajímají pracovní 
či technické problémy dodavatele. 
My (MÚSS Plzeň) za služby řádně 
platíme sjednanou cenu, a proto  
za vynaložené peníze vyžadujeme 
pro naše uživatele a pro řádný výkon 
naší práce, kterou je poskytování  
sociálních služeb, čisté pokoje,  
chodby, hygienická zařízení atd..

U každého ze zaměstnanců MÚSS 
Plzeň by bylo dobré si tento princip  

ujasnit a důsledně jej ze strany  
dodavatele vyžadovat. Doma také  
nezaplatíte opraváři televize pouze 
za její rozebrání, také platíte až za 
její úplnou a bezchybnou opravu.  
Chovejme se tedy v případě 
úklidů objektů v zaměstnání jako 
doma a vyžadujme od každého ze 
zaměstnanců dodavatele odvedení 
perfektní práce. 

Na příkladu zaměstnankyň - uklí-
zeček by si každý ze zaměstnanců 
naší organizace měl uvědomit jakým 
způsobem je o něj, v porovnání  
s jinými zaměstnavateli, ze strany 
MÚSS Plzeň pečováno (příspěvek 
na stravování, doba trvání dovolené, 
příspěvek na penzijní připojištění, 
zajišťování kulturních, sportovních 
a společenských akcí, odborný růst 
zaměstnanců, pracovní prostředí 
zaměstnanců, …) a že častá kritika 
vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel 
či zcela dobrovolně sjednaného  
pracovního poměru mezi oběma 
stranami není v mnoha případech 
objektivním hodnocením situace.

Organizační změna – úklid v Objektech

Dne 3. března 2008 ráno v 9.00  
hodin konečně nastal dětmi tak dlouho 
očekávaný den. Odjížděli jsme totiž  
na Zimní ozdravný pobyt do Šlovic  
u Rakovníka. Při vydatném a trvalém 
dešti jsme nastoupili do autobusu,  
zamávali rodičům a při ukápnutí  
několika slziček, jak u dětí, tak 
maminek, jsme vyrazili nadýchat se 
čerstvého vzduchu. Za malou chvíli 
bylo v autobuse veselo.

Po dobrém obědě v rekreačním 
zařízení „Nad Starým mlýnem“  
v Hřebečníkách jsme vystihli počasí 
bez deště a vyrazili na první dlouhou 
procházku. Další dny jsme podnikali  
výlety do okolí řeky Berounky, do  
blízkého lesa a počasí nám dovolilo  
i často využít areál okolo naší budovy, 
kde mají děti možnost houpaček,  
skluzavek a různých prolézaček.

Večer jsme dětem předčítali z kni-
hy „Nad Starým mlýnem“, kterou jsme  
dostali jako dárek od majitele RZ  
p. Čermáka. Kniha je plná příběhů  
a pohádek, které se v tomto kouzelném 
kraji přihodily nebo se tradují z gene-
race na generaci. Vypráví o skřítcích,  
o vodníkovi, o čertech, Duhové panen-

ce, o raráškovi Jáškovi, ale také vypráví 
o veliké vodě. Děti se vždy na toto  
tajuplné vyprávění moc těšily. 

V pátek 7. března byl den odjezdu. 
Protože jsme měli menší komplikace 
s dopravou, přijeli jsme do Plzně  
za tmy, a tak rodiče nemohli hned  

vidět rozjasněné oči a červené tvářičky 
svých ratolestí.

Dětem se zimní pobyt v přírodě  
na čerstvém vzduchu moc líbil, protože 
se zase už těší na letní.

Kateřina Valešová
Dětský denní respirační stacionář

„hurá do Šlovic”



stejná šance i s handicapem
Není nic příjemnějšího a osobně milejšího, než mít 

možnost se zúčastnit slavnostního vyhlášení vítězů kraj-
ského kola soutěže stejná šance - zaměstnavatel 2008 
jako zástupci jednoho z oceněných. 

Již začátkem února letošního roku odstartoval třetí 
ročník soutěže zaměstnavatelů, kteří dávají lidem se 
znevýhodněním na pracovním trhu stejnou šanci jako 
ostatním. Do soutěže se přihlásila téměř stovka firem, 
kteří zaměstnávají osoby s nějakým zdravotním handi-
capem. Tito lidé se stávají nedílnou součástí firmy, a ne 
nějakou „druhořadou” pracovní silou. Soutěž organi-
zovalo občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s dalšími 
poskytovateli podporovaného zaměstnání. Záštitu nad 
celou soutěží převzal prezident Hospodářské komory 
ČR dr. Ing. Jaromír Drábek a za náš region předseda  
Krajské Hospodářské komory Plzeňského kraje Ing. 
Zdeněk Mužík. 

Soutěž probíhá dvoukolově. V této chvíli byli oceněni 
zaměstnavatelé z jednotlivých regionů, kteří dále postoupí 
do celostátního kola. Za plzeňský region byli oceněni tito 
zaměstnavatelé:
aerOXOn s.r.o., Klatovy, czechmOnt s.r.o.,  
Vejprnice, FeniX Plzeň, lindOre spol. s r.o., Plzeň,  
mc donald´s Plzeň, městský úřad přeštice, městský 
ústav sociálních služeb města plzně, p.o., Otm produkt 
k.s., Stod, precisiOn castparts cz, s.r.o., Plzeň, 
servis chlumčanY, sYstherm s.r.o., Plzeň  
a tOner rl spol. s r.o., Plzeň.

Slavnostní vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže  
v Plzeňském kraji se konalo v úterý 22. dubna 2008 
v Kavárně a čajovně KAČABA v Prokopově ulici  
naproti Komorními divadlu. V úvodu poděkovali 
pan Eduard Řezníček z obecně prospěšné společnosti 
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. z Plzně, která je mimo jiné 
zřizovatelem této Kavárny a čajovny KAČABA, a prezi-
dent Hospodářské komory ČR za mimořádný přínos 
všech, kteří se na projektu zaměstnávání zdravotně  
handicapovaných osob podílejí. Poté jsme obdrželi  
Čestné uznání za umístění v soutěži.

Co říci na závěr? Upřímně děkujeme našemu 
zaměstnanci panu Jiřímu Švábkovi, který nás do soutěže 
přihlásil. Přejeme mu zejména mnoho dalších životních 
i osobních úspěchů, které dosahuje i přes svůj zdravotní 
handicap. Děkujeme též všem organizátorům soutěže 
za jejich mediální podporu zaměstnávání zdravotně 
postižených spoluobčanů a za pomoc při zbavování se 
předsudků, které jsou ještě mezi námi ve vztahu k těmto 
osobám. Také Vás všechny srdečně zveme do Kavárny 
a čajovny KAČABA, která nabízí příjemné a nekuřácké 
prostředí, domáckou atmosféru, dětský koutek, inter-
net, vstup i se svými domácími mazlíčky a hlavně, vyni-
kající kávu, čaj, dorty a mnoho dalšího. Je opravdu z čeho  
vybírat.

Ing. Jaroslav Plas a Jitka Trousilová 
ředitelství MÚSS Plzeň

Masopust na Borech
Ve středu 27. února jsme se po obědě, zhruba ve 13.00 

hodin, sešli v jídelně našeho Domova. Čekali tu na nás již 
nazdobené stoly a stylově nazdobená byla i celá místnost. 

Ani my jsme však nezůstali pozadu. Doslova jsme 
se „vymódili“ (v dobrém slova smyslu). Někteří z nás 
představovali konkrétní bytosti. Za vidění stál pohled 
na černokněžníka, lesní vílu, šaška nebo muchomůrku 
červenou. Při pohledu na osazenstvo jídelny to vypadalo, 
jako by na vstupních dveřích do jídelny visel nápis: „bez 
čepičky vstup zakázán“. Každý jsme měl totiž ve vlasech 
připevněnou čepičku z kartonu tvrdé čtvrtky. Čepičku 
jsme si sami vyrobili v ergoterapeutické dílně a dali si 
velmi záležet. 

Masopust je odedávna oficiálně považován za svátek 
jídla, a proto jsme ani my nezůstali pozadu. Ke společnému 
posezení jsme dostali kávu (někdo z nás dal přednost čaji) 
a k teplému nápoji jsme měli také něco k zakousnutí.  
Na talířku jsme dostali naservírovaný cukrářský věneček, 
lidé s cukrovkou si pochutnávali na dia-ovocném zákusku. 

Po celou dobu posezení jsme si povídali o zvycích, 
tradicích a vůbec celkovém významu masopustu. Někdo 
věděl více, někdo méně, ale shodli jsme se, že máme  
hezké vzpomínky na toto období, když jsme byli mladí. 
Děkujeme tímto našim ergoterapeutkám za hezky zorga-
nizované odpoledne. 

Obyvatelé DSZR Bory

pOzvánka na pOchOd
Městský ústav sociálních služeb města Plzně,  

příspěvková organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň, 
Domov penzion pro důchodce Bolevec a Oddíl turistiky 

„Aktivní stáří“ TJ Rozvoj Plzeň, ve spolupráci  
s Klubem českých turistů a Oborovou zdravotní 

pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
si Vás společně dovolují pozvat na 2. ročník  

turistického pochodu „májOvý seniOr puchýŘ“, 
který se koná dne 8. května 2008.

Pro účastníky pochodu jsou připraveny trasy  
3, 5, 10, 15 a 20 km přičemž start i cíl je v prostorách 

jídelny Domova penzionu pro důchodce Bolevec.  
Pro účastníky pochodu je v cíli připraveno posezení  

při harmonice a vystoupení souboru „Jamáček“. 
Srdečně zveme.



Na den 9. dubna 2008 jsme se moc těšili. Byla pro nás připravená  
prohlídka vnitřních prostor Měšťanské besedy. 

Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, obloha bez mráčku. Ve čtvrt na jedenáct 
jsme se sešli ve vstupní hale našeho Domova a očekávali příjezd autobusu, 
který nás odveze vstříc novým zážitkům a poznání. Přijel bezbariérový  
autobus a my mohli pohodlně nastoupit a zaujmout svá místa k sezení.  
Cesta uběhla rychle, najednou už jsme vystupovali. 

Už zvenku nás Měšťanská beseda ohromila krásnou fasádou. Vnitřní  
prostory ale nezůstaly pozadu, naopak předčily veškerá naše očekávání. 
Hlavní – velký – sál je překrásný. Bohatě zdobené balkóny, nádherně  
vymalovaný strop, obrovská zrcadla, nablýskané parkety. Tady se to mladým 
musí tancovat. Prohlédli jsme si také primátorův salónek, kde přijímá  
významné návštěvy. I zde byla vidět poctivost, s jakou se rekonstrukce 
prováděla. Vše bylo důmyslně promyšleno – dlouhý stůl, který se vinul  
po obvodu celé místnosti, reprezentativní obraz, krásný lustr. Lustry nás  
ohromily prakticky v každé místnosti. Také dojem z malého sálu, baru, 
kulečníkové místnosti a všech chodeb, byl výjimečný.

Poslední zastávkou pro nás bylo zavítání do místní kavárny. Každý z nás 
si sám objednal podle svého uvážení. Panečku, jak my jsme si zde pochutnali 
na kávě a někteří z nás si dali také výtečný dortík. Nad šálkem kávy jsme si 
shrnovali naše dojmy z právě proběhlé prohlídky. Každý z nás si svou útratu 
sám zaplatil z peněz, které si dal „stranou“ právě pro tuto příležitost. 

Příjemně zde plynul čas a my se museli odebrat. V parku ve Smetanových 
sadech jsme ještě chvíli poseděli na lavičkách, sálali do sebe pozitivní energii 
ze slunečních paprsků a měli radost z krásně prožitého času. 

Uživatelé Domova se zvláštním režimem, Klatovská 145

pOděkOvání za věnOvaný dar
Moc ráda bych touto formou poděkovala za všechny 

obyvatele DPS a DZR Bolevec, Západní 7, Plzeň  
za věnovaný dar našemu zařízení, který nám předal přímo 
primátor města Plzně Ing. Pavel.Rődl. V prosinci 2007 
dostali naši obyvatelé dar v podobě elektrické trouby. 

Obyvatelé se z počátku tvářili nedůvěřivě, ale první 
zkouška pečení je přesvědčila o velkých možnostech  
jejího využití. První zkušební pečení proběhlo ve středu 
23.1.2008 – pekl se perník dle starého rodinného receptu.  
Všichni si moc pochutnali, jen perníku bylo trochu 
málo. Pečení si obyvatelé moc užili a zavzpomínali  
na své kulinářské úspěchy. 

Na příští pečení se obyvatelé domluvili 14.2.2008.  
Na jídelníčku byly tentokrát mramorované bábovky. 
Dělba práce fungovala skvěle, hlavně díky zkušenostem 
obyvatelek. Kdo mohl a měl chuť přiložil ruku k dílu  
nebo se jen přišel podívat a přivonět si. Po celé budově se 
linula příjemná vůně již hotových bábovek. 

Měsíc utekl jako voda a naše pečení první středu  
v měsíci se stalo pravidlem. Tentokrát dostali obyvatelé 
chuť na pravý domácí jablkový závin. A tak se opět 
zakoupily suroviny, jablka z domácí zahrádky donesla  
pí Kaliánová a mohlo se začít ve středu 5.3.2008. Všichni 
obyvatelé se velice těší na další pečení, protože jim  
to připomíná dobu, kdy sami připravovali něco dobrého 
pro své blízké. 

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat panu primáto-
rovi za poskytnutý dar, který přináší velký užitek a hlavně 
radost ze společných chvil strávených při pečení. 

Bc. Eva Drahozalová, ergoterapeutka 
DPS a DZR Západní 7, Plzeň Bolevec

prOhlídka 
měŠťanské 
besedY



Mezinárodní den žen je stále na seznamu českých  
významných dnů a jako připomenutí boje za emancipaci žen 
se slaví prakticky v celé západní Evropě.

A stejně tomu bylo i letos v Domově se zvláštním  
režimem na Borech. Na začátku března, v úterý čtvrtého,  
nás čekalo slavnostní odpoledne. To se konalo z iniciativy 
Městské organizace České strany sociálně demokratické 
Plzeň – město. Za všechny jmenujme městského zastupitele,  
pana Radislava Neubauera.

Jako obvykle, hodinu po obědě, jsme se začali poma-
lu scházet v jídelně. Oblékli jsme se svátečně, ženy si na 
sobě daly záležet – byly oblečeny do sukní a halenek nebo  
do šatů, muži pak volili společenské kalhoty s trikem nebo 
košilí. V přední části místnosti už postávali dva muži, 
před kterými stály elektrické klávesy a jeden měl přes  
rameno harmoniku, druhý kytaru. Po chvíli se celá místnost 
zaplnila a my po sobě vzájemně pokukovali a těšili se z už 
tak příjemné atmosféry ...

... kterou po chvíli přerušil vstup čtyř osob do místnos-
ti. Představili se nám jako členové České strany sociálně  
demokratické pro Plzeň – město a chtějí s námi oslavit  
Mezinárodní den žen. Dodali, že ti dva muži v přední části 
místnosti nás budou po celé odpoledne hudebně doprovázet. 
Poté se usadili představitelé ČSSD Plzeň – město mezi nás  
a nechali se také unášet příjemnou sváteční atmosférou.  
Personál – pro nás jednoduše „naše sestřičky“ – se o nás 
staral na jedničku. Obdrželi jsme kávu a k tomu naser-
vírovaný tvarohový ovocný zákusek, který jsme dostali  
od představitelů ČSSD Plzeň - město. Hezky jsme si 
pěkně od plic zazpívali, smáli se a těšili se z hezkých chvil. 
Odpoledne se blížilo ke konci a ženská část obyvatel domova 
byla příjemně překvapena, neboť byla obdarována květinou 
– krásnou růžovou růží. 

Po skončení „veselí“ v jídelně se mužští představitelé 
z ČSSD Plzeň – město vydali po pokojích celého areálu  
a každou ženu, která se ze zdravotních důvodů nemoh-
la do jídelny osobně dostat, obdarovali také květinou.  
Radost měly velikou a květiny pokoj krásně oživily. 

Tak nám uplynul další hezký den a milou vzpomínkou  
na něj nám několik dalších dní připomínaly voňavé květy. 

Obyvatelé Domova se zvláštním režimem Bory

Oslava mezinárodního  
dne žen na borech

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dne 28. února 2008 jsme s dětmi zažili velmi pěkné  

a veselé dopoledne. Naplánovali jsme si totiž Maškarní  
karneval. Rodiče pečlivě připravili pro své děti masky. Již od 
rána byla na dětech vidět dobrá nálada a hlavně se na karne-
val moc těšily.

Dopoledne jsme zahájili průvodem masek. Děti se pro-
cházely za doprovodu klavíru a postupně se nám všechny 
představily. Masky byly moc zajímavé a pěkné. Společně jsme  
si zatancovali a zazpívali. Poté jsme děti vyfotili jednotlivě,  
ale i po skupinkách s kamarády. Následovala také sladká 
odměna. Na závěr karnevalu si děti zatancovaly při reprodu-
kované hudbě.

Kateřina Valešová – Dětský denní respirační stacionář
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Ředitel múss plzeň ve spolupráci se zO Oszsp múss plzeň 
pořádá

1. ročník bowlingového turnaje dvojic a čtveřic

O putOvní pOhár Ředitele múss plzeŇ
který se koná dne 29.5.2008 od 16.00 hodin

v zařízení Bowling Třemošná, Školní 1093, 330 11 Třemošná

Turnaje se mohou zúčastnit pouze zaměstnanci múss plzeň reprezentující  
následující útvary MÚSS Plzeň, kam přísluší výkonem své pracovní činnosti:

a. Ředitelství múss plzeň 
b. doprava a služby + rodinné poradny
c. domov se zvláštním režimem klatovská 145
d. domov se zvláštním režimem kotíkovská 15
e. domov se zvláštním režimem západní 7 + domov pro seniory západní 7
F. domov pro seniory kotíkovská 15
g. pečovatelská služba
h. nzz domácí péče
i. zařízení pro děti
j. základní organizace Oszsp múss plzeň

1. Každý útvar je reprezentován družstvem, které tvoří čtveřice zaměstnanců  
 příslušného útvaru se dvěma náhradníky (náhradníci nejsou podmínkou  
 účasti v turnaji).

2. Během turnaje je družstvo rozděleno na dvě dvojice, které se během pěti  
 soutěžních kol utkají s podle rozpisu turnaje určenými soupeři.

3. Rozpisem soutěže je zajištěno, že žádná dvojice nemá během turnaje výhodu  
 stejné dráhy.

4. Každá dvojice má v rámci jednoho kola k dispozici 10 „dvojhodů“ (pokud  
 dosažením „strike“ nezíská výhodu hodu navíc). V rámci dvojice uskutečňuje  
 jeden ze dvojice liché dvojhody a druhý ze dvojice sudé dvojhody (pravidelně  
 se střídají).

5. Dvojice z různých družstev určené v rozpisu příslušného kola turnaje  
 na příslušnou dráhu se v hodech pravidelně střídají.

6. Hody lze realizovat hráčem libovolně zvolenou koulí připravenou  
 v zásobnících koulí bowling centra.

7. Hraje se podle obecných pravidel Bowlingu. V případě rozporu ve výkladu  
 pravidel si pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí.

8. Výsledky každého kola jsou zaznamenány do Turnajové karty dvojice.

9. Po ukončení posledního (pátého) kola jsou dosažené výsledky dvojice sečteny  
 a vítězem je dvojice s nejvyšším počtem dosažených bodů (soutěž dvojic).

10. V rámci družstva jsou sečteny dosažené výsledky obou dvojic reprezentujících  
 družstvo a obdobně jako v soutěži dvojic vítězí družstvo (čtveřice) s nejvyšším  
 počtem dosažených bodů (soutěž čtveřic - „útvarů múss plzeň“).

11. Nejlepší čtveřice (útvar MÚSS Plzeň) obdrží putovní pohár ředitele múss  
 plzeň.

přihlášky s uvedením útvaru MÚSS Plzeň, příjmením a jménem dvojic  
resp. čtveřic soutěžících (náhradníků) odevzdejte do 15.5.2008 do 12.00 hod.  
asistentce ředitele MÚSS Plzeň.

Po skončení turnaje (cca 18.30 hod.) je pro kteréhokoli ze zaměstnanců  
MÚSS Plzeň přihlížejících turnaji a povzbuzujících své mužstvo do 20.00 hod. 
volně k dispozici jedna z deseti bowlingových drah.

V Plzni dne 1.5.2008, Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň

Domov „Nováček“ 
na Matějské pouti

Šest uživatelů sociálních služeb 
Domova pro osoby se zdravot-
ním postižením „Nováček“ v Plzni  
využilo 17.3.2008 nabídky pořada- 
telů Matějské pouti v Praze k bezplat-
nému vstupu na atrakce této známé 
jarní akce. Užili si jízdu v autíčkách, 
povozili se na Lochnesce, prohlédli 
si pouť z výšky řetízkového kolotoče.  
Obdivovali tajemnou krásu pod-
mořských hlubin v expozici „Mořský 
svět“ a zatančili si na pořádané  
diskotéce.

To vše mohli naši uživatelé prožít 
také díky stále velké vstřícnosti  
a přátelství taxislužby - Taxi PROdas, 
která opět zdarma zajistila dopravu, 
za co jim patří velké poděkování!

Jana Kryčová - vedoucí útvaru 
„Výchova“ DOZP „Nováček“


