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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

Vážené zaměstnankyně, 
vážení zaměstnanci,
v souvislosti s blížícími se vánočními a no- 
voročními svátky mi dovolte poděkovat Vám 
touto formou za celoroční práci, kterou jste 
v letošním roce vykonali ve prospěch naší 
příspěvkové organizace, ve prospěch uživatelů 
námi poskytovaných sociálních služeb, stejně 
jako k Vám i k Vašim nejbližším vyslovit pár 
slov v souvislosti s nastávajícími nejkrásnějšími 
svátky v roce.
Letošní kalendářní rok lze hodnotit jako 
nejnáročnější rok pro naši organizaci za po- 
slední desetiletí. Přesto jste si vše, co před námi 
bylo na jeho počátku vytyčeno, beze zbytku 
splnili. 
Mnohokrát Vám všem za to děkuji. Je pro  
mne opravdovou poctou a radostí dělat ředitele 
tak skvělým zaměstnancům jako jste Vy.
Hluboce a nesmírně si každodenní práce kaž- 
dého z Vás vážím a jsem si velmi dobře vědom 
skutečnosti, že jeden každý z Vás je tím,  
kdo stanovené cíle a poslání naší organizace 
denně přenáší do reality. Osobně budu velice  
potěšen a šťasten, pokud naše vzájemná  
spolupráce bude pokračovat i v příštím ka- 
lendářním roce.
V souvislosti s blížícími se nejkrásnějšími  
svátky v roce přeji Vám i Vašim nejbližším: 
„Klidné, spokojené, radostné vánoční svátky 
prožité v kruhu svých nejbližších, mnoho štěstí, 
zdraví, spokojenosti a splněných přání v novém 
roce 2015.“
Věřím, že si nadcházející nejkrásnější svátky 
v roce užijete dle svých představ a že zároveň 
v sobě najdete tolik síly, abyste dokázali 
zpříjemnit jejich prožití i našim uživatelům, 
kteří v nás vkládají svoji každodenní důvěru, 
že se jim z naší strany dostane poskytnutí 
kvalitní pomoci.
Děkuji Vám.

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel



ArteterApie – léčbA duší
byl název poslední přednášky II. ročníku Seniorského lycea.  
Tuto přednášku nastudovala a posluchačům přednesla  
terapeutka a obrazovým materiálem doplnila Lenka Lohrová  
4. listopadu 2014.
Bylo obdivuhodné sledovat přihlášené posluchače tohoto ročníku, 
s jakým zájmem pravidelně docházeli na jednotlivé přednášky.  
Přicházeli s takovou pílí a zodpovědností, že pokaždé téměř 
praskal ve švech Hudební salón, tedy místo konání lycea. Vždyť 
považte, průměrná docházka čítala 23 posluchačů na jednu 
přednášku. Posluchači si vždy přinesli své průkazy, kam jim  
bylo zaznamenáno jméno přednášky, datum a podpis před- 
nášejícího. II. ročník Seniorského lycea se definitivně uzavřel  
13. listopadu při slavnostním předání diplomů absolventům. 

Radka Vondrášková, terapeutka  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Malování hrníčků
Na den 13. listopadu jsme se všichni moc těšili. Navštívilo 
nás v našem Domově sdružení občanů Exodus a umožnili 
nám vytvořit si originální dárek pro své blízké či jen tak 
pro radost. Malování se účastnilo více než dvacet uživatelů  
a s vytvářením jim pomáhali dobrovolníci a personál 
našeho Domova. Hrnečky se více než vydařily a všichni 
byli na své výtvory patřičně hrdí.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro 
výchovnou činnost, DZR „Sněženka“



„... je krásný letní den, sluníčko svítí, vane příjemný vánek. 
V pobytovém zařízení sociálních služeb panuje příjemná 
atmosféra, na každém oddělení se pohybují alespoň dvě  
zdravotní sestry na jedné směně a odpovídající počet 
pracovníků v sociálních službách. Na odděleních, kde jsou 
umístěni uživatelé v horším zdravotním stavu, je zdravot- 
ních sester, fyzioterapeutů a pracovníků v sociálních  
službách k dispozici uživatelům ještě více. Všem uživatelům 
pobytového zařízení je bez jakýchkoli omezení ošetřujícím 
lékařem indikována veškerá potřebná zdravotní a reha- 
bilitační péče, tedy i podávání léků, kterou zdravotní sestry 
a fyzioterapeuti okamžitě poskytnou a příslušná zdravotní 
pojišťovna ji poskytovateli bez jakýchkoli omezení uhradí. 
Přijaté platby od zdravotních pojišťoven za poskytnutou  
zdravotní péči v konkrétním kalendářním měsíci plně 
pokrývají měsíční finanční částku vydanou provozovatelem 

pobytového zařízení sociálních služeb na platy všech zdra- 
votních sester a fyzioterapeutů. Počet zdravotnických 
pracovníků na pobytovém zařízení sociálních služeb, stejně  
jako množství vykazovaných výkonů zdravotním pojišťov- 
nám, lze v závislosti na zhoršujícím se zdravotním stavu 
uživatelů libovolně bez jakýchkoli finančních sankcí  
ze strany zdravotní pojišťovny zvyšovat. Uživatelé, jejich 
blízcí, ošetřující lékař uživatelů, zdravotní sestry, fyzio- 
terapeuti i ostatní ošetřující personál pobytového zařízení  
jsou s poskytovanou zdravotní péčí v pobytovém zařízení 
sociálních služeb i se svou prací maximálně spokojeni.  
Pobytovým zařízením prochází usměvavá vedoucí společně  
s ředitelem, oba nepřetržitě plánují, jakým způsobem ještě 
více uživatelům pomoci a zpříjemnit pobyt na jejich zaří- 
zení. Všude je plno úsměvů, ochoty a vstřícných gest...“ 

QuO VAdiS 913? 
aneb „Kam kráčíš poskytování zdravotní péče uživatelům  
v pobytových zařízeních sociálních služeb?“

Zní to jako pohádka? 
Jsou vaše zkušenosti se skutečným 
poskytováním zdravotní péče uživate- 
lům umístěným v pobytových zaříze- 
ních sociálních služeb zcela odlišné? 
Co je vlastně v normálně fungujícím 
zdravotnictví správně: pohádka nebo 
skutečnost? 
Samozřejmě! Správně je pohádka, či 
chcete-li, správně je sen. 
Jak to skutečně vypadá s poskytováním 
a hrazením zdravotních služeb posky- 
tovaným uživatelům umístěným v po- 
bytových zařízeních sociálních služeb 
v České republice?
Následujícím vcelku otřesným, nedů- 
stojným, nesystematickým a hrozným 
způsobem.
Současní uživatelé pobytového zaří- 
zení sociálních služeb si celý život 
platili, a v současné době si i nadále 
prostřednictvím státu platí, u své zdra- 
votní pojišťovny zdravotní pojištění. 
současní uživatelé pobytových zaří- 
zení sociálních služeb placením  
zdravotního pojištění splnili svou zá- 
konem jim danou povinnost, a proto 
jsou plnohodnotnými pojištěnci své  
zdravotní pojišťovny.
současní uživatelé pobytového za- 
řízení sociálních služeb jakožto 
pojištěnci své zdravotní pojišťovny 
mají oprávněný nárok na místní  
i časovou dostupnost zajištění zdra- 
votní péče, odpovídající jejich zdra- 
votnímu stavu, a to jak v množství, 
tak v kvalitě. 
veškerou potřebnou zdravotní péči, 
její množství i kvalitu, místní i časo- 

vou dostupnost je jim jakožto svým 
pojištěncům ze zákona povinna za- 
jistit jejich zdravotní pojišťovna  
(§40 odst. 7 zákona číslo 48/1997 Sb.,  
o veřejném zdravotním pojištění). 
zdravotní pojišťovna své zákonné 
povinnosti vůči svým pojištěncům, 
uživatelům pobytového zařízení so- 
ciálních služeb, plní prostřednictvím 
sítě smluvních zdravotnických za- 
řízení, se kterými má uzavřeny 
smlouvy o poskytování a úhradě 
zdravotní péče. 
v uzavřených smlouvách se na jedné 
straně zavazuje zdravotnické zařízení 
(pobytové zařízení sociálních služeb) 
poskytovat pojištěncům zdravotní  
pojišťovny zdravotní služby, na stra- 
ně druhé se zavazuje zdravotní 
pojišťovna uhradit zdravotnickému 
zařízení (pobytovému zařízení so- 
ciálních služeb) poskytnuté zdravot- 
ní služby jejich pojištěncům. 
zdravotnické zařízení (poskytovatel 
zdravotních služeb), které na základě 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou 
zajišťuje pro její pojištěnce zákonem 
pojišťovně stanovené povinnosti, 
musí z plateb od zdravotní pojišťovny 
zajistit svoji činnost (materiálové 
náklady, platby za energie, nájmy, 
nakupované služby, osobní náklady 
zaměstnanců zdravotnického zařízení, 
ostatní náklady) tak, aby bylo možno 
v činnosti celého zdravotnického zaří- 
zení, potažmo i jeho zdravotnických 
pracovníků pokračovat i v dalším  
období. Na principu úhrady nákladů 
prostřednictvím příjmů z veřejného 
zdravotnického pojištění (od zdra- 

votních pojišťoven) fungují veškeré 
zdravotnické profese, zdravotnické 
odbornosti, ordinace praktických  
a odborných lékařů, polikliniky, ne- 
mocnice, léčebné ústavy, ... 
Dlouhodobě není možné ze stra- 
ny poskytovatele zdravotní péče 
„doplácet“ jakoukoli část nákladů 
vynakládaných v souvislosti s posky- 
tovanou zdravotní péčí. Takovéto 
„doplácení“ může skončit pouze 
jediným způsobem, to je rychlým či 
pozdějším finančním krachem a lik- 
vidací poskytovatele zdravotní péče. 
V okamžiku „krachu a likvidace“ 
poskytovatele zdravotní služby je vý- 
sledek následující: poskytovatel zdra- 
votních služeb nemá z čeho hradit 
své závazky, v osobní rovině pak vy- 
plácet mzdy či platy zdravotnickým  
zaměstnancům. Ti volí odchod k ji- 
nému „platícímu“ poskytovateli zdra- 
votních služeb, či k jinému ekono- 
mickému subjektu, případně končí 
jako nezaměstnaní na úřadech práce. 
pojištěnec je do doby, než mu zdra- 
votní pojišťovna najde a zajistí jí 
zákonem stanovenou povinnost což je 
smluvní zajištění jiného poskytovatele 
zdravotních služeb, bez zákonem mu 
zajištěné dostupné zdravotní péče.
Ještě před faktickým nastoupením  
tohoto „katastrofického stavu“ by 
měly mít obě strany smluvního  
vztahu zájem najít společné řešení 
ve prospěch pojištěnce tak, aby nebylo 
jakýmkoli způsobem ohroženo jeho 
zákonné právo na dostupnost zdravot- 
ní péče. 

Pokračování na straně 4 a 5.



QuO VAdiS 913?
Dokončení ze strany 3.
Obě strany by měly mít snahu při 
společném jednání nalézt řešení 
„katastrofické situace“ tak, aby zdra- 
votní pojišťovna splnila svou zákonem  
jí danou povinnost a poskytovatel 
zdravotních služeb (pobytové zařízení 
sociálních služeb) byl schopen uhradit  
z plateb od zdravotních pojišťoven své 
náklady, minimálně náklady na platy 
zdravotnických pracovníků a s tím 
spojené zákonné odvody z platů.
Současný stav ve financování zdra- 
votních služeb poskytovaných pojiš- 
těncům umístěným v pobytových 
zařízeních sociálních služeb se na 
konci letošního roku dostal právě do 
tohoto stavu. Bohužel, tuto situaci, 
která trvá již několik posledních let,  
je skutečně tristní a zcela mimo realitu  
si přeje řešit pouze jedna strana,  
kterou je strana poskytovatele zdra- 
votních služeb, druhá strana repre- 
zentovaná zdravotní pojišťovnou do 
současné doby nevyvinula ve věci  
jakoukoli aktivitu a zjevně spoléhá  
na to, že „to nějak dopadne“, případně 
že situaci jako v mnoha jiných 
případech osm let trvajícího smluv- 
ního vztahu „vyřeší silou“.
při současně nastaveném systému 
úhrad za poskytnutou zdravotní 
péči v pobytových zařízeních so- 
ciálních služeb nelze, a to ani při 
využití každé minuty pracovní 
doby zdravotnického pracovníka 
k poskytnutí zdravotního výkonu, 
jeho vykázání a následném uhra- 
zení zdravotní pojišťovnou, zapla- 
tit ani základní plat zdravotnického 
pracovníka (zdravotní sestry v so- 
ciálních službách – odbornost 913). 
Základním platem je v tomto případě 
myšlena tabulková hodnota platu 
zdravotnického pracovníka, tj., bez 
příplatků za směnnost, bez příplatků  
za riziko, bez příplatků za soboty, ne- 
děle a svátek, bez příplatků za vedení, 
bez osobních příplatků, bez odměn 
a bez zákonem stanovených odvodů  
z platu. V praxi to znamená jediné: 
„Čím více zdravotních sester v po- 
bytovém zařízení sociálních služeb 
pracuje, tím více na jejich činnost,  
a to i přesto, že je jejich pracovní 
doba stoprocentně využita k posky- 
tování hrazených zdravotních výko- 
nů, poskytovatel pobytové sociální 
služby doplácí.“
Zdravotním pojišťovnám současný 
stav, kdy ve skutečnosti hradí poby- 

tovým zařízením sociálních služeb 
za poskytnutou zdravotní péči pro 
jejich pojištěnce minimální platby 
(výše úhrady za jednoho pojištěnce 
a měsíc je naprosto nesrovnatelná  
s jinými segmenty zdravotnictví), zce- 
la vyhovuje, zdravotním pojišťovnám 
současný stav, kdy vlivem jejich stra- 
ny není uzavřena smlouva týkající se 
rehabilitační péče o jejich pojištěnce 
umístěné v pobytových zařízeních so- 
ciálních služeb a oni tudíž nemusejí 
tuto hradit, zcela vyhovuje a nemají 
sebemenší zájem na něm cokoli měnit. 
Z výše uvedených důvodů není 
možné zdravotní pojišťovny jakým- 
koli způsobem dostat ke společnému 
stolu k vzájemnému jednání o změně 
podmínek stávajícího vzájemného  
vztahu. Od října letošního roku pro- 
střednictvím již několika doporuče- 
ných dopisů z naší strany vyzýváme 
největší zdravotní pojišťovnu (VZP 
ČR) k jednání o podmínkách nové 
smlouvy, která by mezi našimi strana- 
mi měla začít platit po skončení ob- 
dobí, na které byla sjednána smlouva 
původní, to je od 1.1.2015.
Při společném jednání, pokud k němu 
i přes současný nezájem VZP ČR 
dojde, uplatní naše strana následující 
argumenty:
1. Dnem 31.12.2014 končí uplynu- 
 tím doby, na kterou byla sjednána,  
 platnost současné mezi našimi  
 stranami sjednané smlouvy o pos- 
 kytování a úhradě ošetřovatelské  
 a rehabilitační péče poskytované  
 pojištěncům v pobytových zaří- 
 zeních sociálních služeb. Veškeré  
 podmínky sjednané v této smlouvě  
 byly z naší strany, i přesto že pro  
 nás byly krajně nevýhodné,  
 stoprocentně dodrženy a splněny.
2. Od 1.1.2015 by měla mezi našimi  
 stranami platit nově uzavřená  
 smlouva, která by měla vzniknout  
 na základě společného jednání  
 a která by měla respektovat stávající  
 realitu v poskytování a úhradách  
 zdravotní péče v pobytových  
 zařízeních sociálních služeb.
3. Oběma stranám je velmi dobře  
 známo, že bez sjednané platné  
 smlouvy nelze po 1.1.2015 pos- 
 kytovat hrazenou zdravotní péči  
 pojištěncům zdravotní pojišťovny,  
 přičemž v tomto okamžiku je po- 
 vinnost zajistit dostupnost zdra- 
 votní péče pro své pojištěnce  
 ze zákona na straně zdravotní  

 pojišťovny, nikoliv na straně naší,  
 to je na straně poskytovatele zdra- 
 votních služeb (pobytového  
 zařízení sociálních služeb).
4. Zajištění dostupnosti zdravotní  
 péče pojištěncům umístěným  
 v pobytových zařízeních sociál- 
 ních služeb je pro naši stranu  
 nezpochybnitelnou a nezbytnou  
 součástí péče o uživatele pobyto- 
 vého zařízení sociálních služeb.
5. Osm let jsme poskytovali po- 
 jištěncům zdravotní pojišťovny  
 odbornou, nepřetržitou a kvalitní  
 zdravotní péči „lege atrtis“.
6. Zdravotní péči pojištěncům jsme  
 poskytovali prostřednictvím od- 
 borně zdatných zdravotnických  
 pracovníků, kteří bez výjimky  
 splňovali požadavky odbornosti  
 kladené na ně platnými zákonný- 
 mi předpisy. 
7. Deklarujeme, že i nadále chceme  
 v našich pobytových zařízeních  
 poskytovat zdravotní péči pojiš- 
 těncům zdravotní pojišťovny  
 prostřednictvím odborně způso- 
 bilých zdravotnických pracovníků  
 na základě indikace ošetřujícího  
 lékaře.
8. Důvody naší strany pro po- 
 kračování ve smluvním vztahu  
 se zdravotní pojišťovnou i po  
 1.1.2015 jsou: pokračování dlou- 
 hodobého smluvního vztahu, exis- 
 tence zkušeného a odborně zdat- 
 ného zdravotnického personálu,  
 tradice, okamžitá dostupnost  
 zdravotnického personálu, těsná  
 spolupráce s ošetřujícím lékařem,  
 dlouhodobé sledování životních  
 projevů pojištěnců, kontinuita pře- 
 nosu a vyhodnocování informací  
 týkajících se zdravotního stavu  
 pojištěnce. 
9. Úhrada za poskytnuté zdravotní  
 výkony v pobytových zařízeních  
 sociálních služeb MÚSS Plzeň  
 musí být v nové smlouvě řešena  
 jiným způsobem. V současné době  
 nestačí úhrady zdravotních po- 
 jišťoven ani na základní platy  
 zdravotních sester odbornosti 913  
 - všeobecná sestra v sociálních  
 službách. Organizace za kalendářní  
 rok 2013 doplácela jen na zá- 
 kladní platy odbornosti 913  
 - všeobecné zdravotní sestry v so- 
 ciálních službách proti přijatým  
 platbám od zdravotních pojišťoven  
 3.871.961,- Kč a na veškeré mzdové  



 náklady odbornosti 913 - vše- 
 obecné zdravotní sestry v sociál- 
 ních službách pak 12.556.791,- Kč.
10. Nový způsob úhrady za poskyt- 
 nuté zdravotní výkony musí kores- 
 pondovat se srovnatelnými seg- 
 menty ve zdravotnictví, zejména  
 pak s odborností 925 - všeobecná  
 zdravotní sestra v domácí péči,  
 kde měsíční úhrada konkrétního  
 pojištěnce činila za poslední dva  
 měsíce před přijetím do pobyto- 
 vého zařízení sociálních služeb  
 8.277,- Kč a 10.042,- Kč, úhrada  
 za zdravotní péči téhož pojištěnce  
 za první dva měsíce pobytu v po- 
 bytovém zařízení po přijetí činila  
 1.925,- Kč a 3.448,- Kč. Obdobné  
 je to u dalších pojištěnců 2.832,- Kč,  
 2.400,- Kč versus 0,- Kč, 0,- Kč  
 nebo 4.234,- Kč, 5.192,- Kč versus  
 495,- Kč, 403,- Kč. To se ti pojištěn- 
 ci zdravotní pojišťovny převozem  
 z domácího prostředí do pobyto- 
 vého zařízení sociálních služeb  
 po Plzni uzdravili?
11. Průměrná měsíční úhrada zdra- 
 votní pojišťovny za poskytnutou  
 zdravotní péči za jednoho pojiš- 
 těnce při odbornosti 913 - vše- 
 obecná sestra v sociálních službách  
 činí cca 3.000,- Kč, tato úhrada  
 je však absolutně nesrovnatelná  
 s úhradami poskytovanými zdra- 
 votnickými pojišťovnami lůžkovým  
 zdravotnickým zařízením, mezi  
 kterými a našimi pobytovými  
 zařízeními probíhá vysoce frek- 
 ventovaná oboustranná výměna  
 pojištěnců. Měsíční úhrada zdra- 
 votní pojišťovny za jednoho  
 pojištěnce u léčebny dlouhodobě  
 nemocných psychiatrické nemoc- 
 nice, které patří ke zmiňovaným  
 lůžkovým zdravotnickým zaříze- 
 ním, převyšuje 30.000,- Kč, je tedy  
 desetkrát vyšší.
12. Neustále se zhoršující zdravotní  
 stav pojištěnců přijímaných a ná- 
 sledně využívajících služeb poby- 
 tových zařízení sociálních služeb  
 vyžaduje neustále se zvyšující  
 objem zdravotní péče, což je  
 však v antagonistickém poměru se  
 způsobem regulace úhrad za její  
 poskytování uplatňovanou zdra- 
 votními pojišťovnami, následně  
 pak s požadavkem na zvýšení poč- 
 tu zdravotnických pracovníků, po- 
 tažmo se způsobem úhrady jejich  
 osobních nákladů.
13. Vzhledem ke zdravotnímu stavu  
 pojištěnců, uživatelů pobytových  
 sociálních služeb, který vyžaduje  
 výrazný objem rehabilitačních  

 služeb, požadujeme ve smyslu  
 zákona o veřejném pojištění  
 uzavření smlouvy o poskytování  
 a úhradě rehabilitačních služeb,  
 která nám byla před osmi lety  
 ze strany zdravotních pojišťoven  
 odepřena. Rehabilitační péče, stej- 
 ně jako spousta jiných zdravot- 
 nických výkonů, nám v současné  
 době není hrazena a je z naší strany  
 poskytována uživatelům pobyto- 
 vých zařízení sociálních služeb se  
 všemi naší stranou nesenými riziky  
 a bez jakékoli právní opory.
14. Mzdové náklady zdravotnických  
 pracovníků nelze ve smyslu do- 
 tačních pravidel hradit ze státem  
 poskytnutých dotačních prostředků  
 určených poskytovatelům sociál- 
 ních služeb, z toho vyplývá, že je- 
 diným způsobem, jak hradit ná- 
 klady vzniklé v souvislosti s platy  
 zdravotnických pracovníků je hra- 
 zení těchto nákladů z plateb zdra- 
 votních pojišťoven. Nelze nadále  
 souhlasit se způsobem, kdy je rozdíl  
 mezi náklady na platy zdravot- 
 nických pracovníků a úhradami  
 od zdravotních pojišťoven hrazen  
 z provozních nákladů organizace,  
 konkrétně pak z poskytnutého  
 příspěvku zřizovatele na provoz  
 příspěvkové organizace. 
15. Situace s financováním zdravotnic- 
 kých pracovníků bude v příštím  
 roce ještě složitější, a to protože  
 od 1.11.2014 a od 1.1.2015 dojde  
 ke zvýšení tabulkových platů  
 zdravotnických zaměstnanců.
16. I přes deklarovaný zájem o po- 
 kračování smluvního vztahu se  
 zdravotní pojišťovnou, i přes de- 
 klarovaný zájem o zachování  
 a rozšíření počtu zdravotnických  
 zaměstnanců na pobytových za- 
 řízeních sociálních služeb a roz- 
 šíření zdravotní péče o pojištěnce  
 umístěné v pobytových zařízeních  
 sociálních služeb, není možné  
 nadále hradit za zdravotní po- 
 jišťovnu náklady přímo vztahující  
 se k poskytování zdravotních slu- 
 žeb, to je platy a zákonné odvody  
 zdravotnických pracovníků.
17. V případě, že zdravotní pojišťovna  
 není schopna akceptovat naše  
 výše uvedené argumenty, bude  
 muset hledat jiný způsob, kterým  
 zajistí své zákonné povinnosti tý- 
 kající se zajištění dostupnosti zdra- 
 votní péče vůči svým pojištěncům.
Těžko v současné době odhadnout, 
jakým způsobem budou vedena  
jednání o podobě nových zvláštních 

smluv se zdravotními pojišťovnami 
(zatím je to ze strany zdravotních 
pojišťoven hra na „mrtvého brouka“) 
a jaký bude jejich výsledek, který 
se bezprostředně dotýká každého  
z našich uživatelů pobytových zaří- 
zení sociálních služeb, každého ze 
zaměstnanců MÚSS Plzeň, stejně  
jako zřizovatele naší příspěvkové  
organizace, kterým je Statutární  
město Plzeň. 
za stávajícího stavu však nelze jako 
možné řešení akceptovat návrh  
„universální zvláštní smlouvy“, 
který připravují za spolupráce  
s asociací poskytovatelů sociálních  
služeb zdravotní pojišťovny. Tato 
„universální zvláštní smlouva“ abso- 
lutně nerespektuje výše uvedené 
skutečnosti, „zakonzervovává“ sou- 
časný pro poskytovatele pobytových 
zařízení sociálních služeb nepříznivý 
stav a to navíc na dalších osm let.
v každém případě jsme připraveni 
vést se zdravotními pojišťovnami 
jednání směřující k uzavření nové 
zvláštní smlouvy, která povede  
k možnosti rozšiřování počtu zdra- 
votnických pracovníků v pobyto- 
vých zařízeních sociálních služeb, 
k rozšiřování množství poskyto- 
vaných zdravotních služeb našim 
uživatelům, to vše za předpokladu, 
že zdravotní pojišťovny uhradí 
minimálně platy a s nimi spojené 
zákonné odvody našich zdravot- 
nických pracovníků.
v každém případě jsme připraveni 
vést se zdravotními pojišťovnami 
jednání směřující ke splnění výše 
uvedeného snu či chcete-li k napl- 
nění výše uvedené pohádky. 
trpké skutečnosti, kdy jsme za 
někoho jiného platili větší část jím 
odneseného „nákupu“, jsme si užili 
již dost a dost a nehodláme v tom 
dále pokračovat.
A závěrem námět k přemýšlení:
„Jakým způsobem zajistí zdravotní 
pojišťovny svou povinnost danou jim 
§40 odst. 7 zákona číslo 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, to 
je zajištění místní i časové dostup- 
nosti zdravotní péče pro své pojištěnce 
umístěné v pobytových zařízeních so- 
ciálních služeb po 1.1.2015 v případě, 
že do té doby nebude mezi našimi 
stranami uzavřena nová Zvláštní 
smlouva o poskytování a úhradě 
ošetřovatelské a rehabilitační péče po- 
jištěncům umístěným v pobytových 
zařízeních sociálních služeb?“

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel 
30. listopadu 2014



dS „Kopretina“ a dZr „petrklíč“

Společná cukrárna 
23. října jsme byli na našem letošním posledním sladkém výletě.  
Tentokrát jsme vyrazili pouze v jeden den, o to nás byla početnější  
skupina. Většina z nás si objednala vídeňskou kávu nebo kapučíno. 
Poté už následovaly dobroty ve formě nejrůznějších palačinek a po- 
hárů. Nikdo z nás se neošidil, takže nazpět jsme se vydali krátkou  
procházkou. Na jaře opět vyrazíme, budeme se těšit.

SpOrtOVní den 
Ve čtvrtek 30. října se uskutečnil sportovní den. Bylo vidět, že po delší době,  
kdy jsme ho neměli, byli všichni plní sil a energie a moc je to bavilo. Každý 
účastník absolvoval pět disciplín – hod do koše, srážení lahví míčem (kuželky), 
skládání puzzle, poznávání krajů na slepé mapě a na šikovnost jemné moto- 
riky jsme měli připravené schovávání včeliček do úlu. Kdo zvládl všech pět  
disciplín, toho čekala odměna. A musíme všechny moc pochválit, protože účast 
byla hojná a šikovnost a odhodlání veliké.



VyStOupení Ve šKOlce
Ani v letošním školním roce na nás dětičky a paní učitelky  
ze školky nezapomněly a pozvaly nás na malé představení 
přímo k nim do třídy. Dvě třídy si pro nás připravily  
vystoupení plné podzimních básniček, písniček a tanečků. 
Společně s paní kuchařkou a paní učitelkami nám připra- 
vily výborný jablečný závin s rozinkami.

listopadové pečení
V listopadu jsme už pomalu začali myslet  
na blížící se Vánoce a tak i pečení se neslo v tomto 
duchu. První cukroví, které si můžeme odškrtnout  
na seznamu upečených jsou medové perníčky. 
Zdobit je budeme 15.12. dopoledne. Na pomoc 
nám přijdou malí šikulové z vedlejší 90. MŠ.  
Jsou to naši letití pomocníci ve zdobení perníčků.

Zábavné dopoledne se studenty
Již se stalo tradicí, že studenti sociální práce z Vyšší odborné školy 
zdravotních studií si pro vás připravují v předvánoční čas zábavné 
dopoledne nebo odpoledne. Ani letos nás nezklamali. Kdo se nezašel 
podívat, o hodně přišel, protože studenti měli připravenou křížovku 
pro každého, číselné rébusy, dále hádanky s vánoční tématikou a ne- 
zapomněli ani na malé překvapení formou sladkého občerstvení. 
Přinesli domácí bábovku, makové koláčky a jablkový závin. 
Mgr. Tereza Němečková, soc. pracovnice DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



promoce absolventů  
ii. ročníku Seniorského lycea
Dne 13. listopadu v 16.00 hodin se uzavřel II. ročník Seniorského lycea  
a to slavnostní promocí posluchačů cyklu deseti přednášek. Večer to 
byl opravdu slavnostní a se vším, co k takovému obřadu patří. Zahájen  
byl příchodem honorabilis a magnificence za zvuků Smetanových fanfár  
z Libuše. Poté se „sálem“ rozezněla česká národní hymna. Následova-
lo přečtení jmen všech absolventů se svolením spectabilis s předáním  
diplomů a samotný akt předání (posluchači přijali také drobný dárek).  
Dá se snad říci, že jistým puncem celého aktu byla přítomnost části  
Sojkova kvarteta a letošního prezidenta Rotary klubu ing. Karla Vašků,  
kterého přivedl náš věrný spolupracovník a někdejší prezident klubu  
JUDr. Dobroslav Zeman. Všichni jmenovaní promluvili k absolventům 
několika slovy, Sojkovo kvarteto tóny Dvořákovy hudby. Dokonce zástup- 
kyně absolventů paní Divišová jménem všech posluchačů vyjádřila díky  
a radost z cyklu, který je dnes již minulostí. Po slavnostní promoci  
se všichni zúčastnění včetně rodinných příslušníků sešli na kávě a zákusku. 

Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Když se můj syn oženil, rozhodli se mladí bydlet  
u mne v paneláku. Kupodivu naše soužití bylo  
pohodové. Těšila jsem se na společné Vánoce.  
Na vesnici nebyla rybárna, a tak vždy týden před 
Vánocemi přijížděla do vsi auta s káděmi ryb. Každý 
si toho kapříka předem koupil a do svátků uchovával 
ve vaně nebo ve škopku s vodou. Tenkrát ještě nebyly 
mrazáky. Náš kapr se proháněl v koupelně ve vaně  
a tím nastalo pro nás úsporné mytí. Ale co by člověk 
pro kouzlo Vánoc neudělal. Když se Štědrý den blížil, 
snažila jsem se upozornit, že by se měl kapr zabít  
a naporcovat. Syn odpověděl, že to neumí a snacha  
mu přizvukovala. Já dokáži nanejvýš plesknout 
plácačkou mouchu, ale kapra bych asi nezvládla.  
Rozhodla jsem se tedy rázně. Milý synu, jsi tady 
jediný muž v rodině, tak toho kapra zabiješ ty.  
Zde máš paličku na maso, utěrku a jdi! Kupodivu 
odešel bez jediného slova a snacha si zacpala uši,  
jako kdyby čekala, že kapr bude volat o pomoc. 

Z koupelny se ozývaly různé zvuky, řinkot skla  
a pak nastalo hrobové ticho. Za chvíli se přihnal  
syn se zakrvácenou paličkou v ruce a volal: „Pomoc, 
pomoc, krev, mě je špatně!“ A skácel se na válendu. 
Ponechaly jsme ho jeho osudu a spěchaly do kou- 
pelny. Tam to vypadalo jako po vraždění neviňátek. 
Kapr ležel na zemi s rozbitou hlavou a kolem samé 
stříkance krve. Šla jsem pro igelitový sáček a požá- 
dala snachu, aby mi do něj kapra vložila, že sáček 
podržím. Snacha poslechla a najednou se sáček  
protrhl a kapr se ocitnul na mých nohách. Jak jsem 
se lekla, sedla jsem na za mnou stojící stoličku.  
Jako naschvál bylo na ní umyvadlo s vodou. Do toho  
přišla snachy kamarádka a obě stály ve dveřích  
a dívaly se na tchyni v lavoru. Ze slušnosti zadržo- 
valy smích, ale když jsem se dala do smíchu já, smály 
jsme se všechny tři. A pak že dobré soužití je pohádka.  
U nás to byla velká groteska.

Uživatelka pečovatelské služby PS 4 p. Pechová

VánOční příběh





příprAVA nA VánOce
Tento měsíc bylo v našem Domově rušno. Blížící se zima  
nás naladila na svátky míru, pohody a tak i u nás  
ve Sněžence mohly započít přípravy na Vánoce. Jako  
každý rok, tak i letos některé uživatelky napekly cukroví.  
Při ochutnávce našich děl a vyprávění o vánočních 
obyčejích a symbolech nás napadlo vyrobit si vlastní 
betlém, který by byl odrazem naší práce, píle a přinesl  
radost a pohodu do srdcí nás všech. Jeho výroba sice  
nebyla jednoduchá, ale výsledek nás mile překvapil  
a naladil nás na tu pravou vánoční atmosféru.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR Sněženka

pečeme cukroví
„Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé...“  
a u nás se hnětlo, vykrajovalo, tvořilo a peklo.  
Tak, jak to má být. V týdnu od 24. do 28. listo- 
padu přicházely převážně uživatelky obou našich 
Domovů do dílny obyvatel, kde jsme se společně 
podíleli na této voňavé činnosti. Domovem se ší- 
řila vanilková vůně, která vábila další pomocníky. 
Za zvuku koled jsme tak společně přichystali něko- 
lik krabic vanilkových rohlíčků, pracen, pusinek, 
kokosového a lineckého cukroví, které si budou 
moci uživatelé vychutnat na vánočním posezení 
nebo při Ústavním Štědrém dni.

Radka Vondrášková, terapeutka  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



ZAháJení AdVentu
Náš kouzelný advent jsme v DS „Sedmikráska“ a DZR 
„Čtyřlístek“ zahájili již 20. listopadu 2014 v 16.30 hodin 
slavnostní fanfárou v podání Plzeňského fanfárového soubo-
ru. Po několika úvodních slovech vedoucí obou Domovů paní 
Mirky Netrvalové se opět ozvaly fanfáry a v tomto případě 
především proto, aby zvýraznily samotné rozsvícení nazdo-
bené jedle, která stojí a rok od roku zvětšuje svou výšku, před 
naším Domovem. Následoval zpěv Jiřiček, tedy pěvecké sku-
piny děvčat pod vedením Jarmily Procházkové. Než zazněly 
závěrečné fanfáry, uchvátil pohled všech přítomných a jistě 
také lidí v blízkém okolí nádherný ohňostroj (v režii pana 
Davida Nového a firmy Minergis)! Uživatelé i návštěvníci se 
mohli zahřát nabízeným grogem a výborným cukrovím.

Radka Vondrášková, terapeutka  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Vzpomínka na doma
V myšlenkách honí se vzpomínky na doma 
Na rodnou vesnici, na rodný dům. 
Odešels před léty za prací, za láskou, 
Myslel, že dobudeš svět. 
Teď, když jsi zůstal sám 
Chtěl by ses vrátit tam zpět.

Vrátit se můžeš, však není už kam, 
Rodiče, přátelé už nejsou tam. 
Rodný dům zbořený, vesnice jiná 
Při tomto zjištění lítost tě jímá.

Minulost nevrátíš, nechej ji spát 
Dívej se dopředu, čas, ten jde dál.

Uživatelka pečovatelské služby PS 4  
p. Pechová
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prodejní výstava  
výrobků uživatelů  
dS „Sedmikráska“  
a dZr „čtyřlístek“
Výstava proběhla u nás v Domově 19. listopadu 2014.  
Je již tradicí, že se od půl desáté do čtrnácti hodin otevřou 
dveře jídelny ne pro požitky spojené se stravováním, ale  
pro potěchu oka nebo také pro učinění radosti sobě nebo 
někomu blízkému zakoupením dárku. Samy jsme byly 
překvapené, kolik se výrobků s větším, či menším podí- 
lem práce našich šikovných uživatelů na přichystaných 
stolech sešlo. Výběr to byl velmi rozmanitý. Od korálků 
přes keramiku, háčkované kytičky až po zvířátka z textilu, 
polštáře a další.  Za terapeutky Radka Vondrášková

prOcháZKA  
V bOrSKéM pArKu
Dne 25. listopadu jsme se společně s našimi uživateli vypra- 
vili na procházku do Borského parku. Po všem tom pečení 
a tvoření jsme si potřebovali protáhnout svá těla, ale také  
si užít listím zapadanou krajinu před tím, než napadne 
první sníh. Procházka se vydařila dle našich představ,  
v dobré náladě jsme si vyprávěli veselé příhody z našich 
životů a od srdce se zasmáli. Ač byla procházka příjemná, 
všichni jsme se rádi vrátili do tepla našeho Domova.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“


