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Jitřenka v Planetáriu
...bylo v Plzni v areálu Techmanie otevřeno první 3D Planetárium v České republice. Ohlasy na tuto expozici byly tak dobré,
že i my v „Jitřence“ jsme se rozhodli ji navštívit. A musíme říct,
že to opravdu stálo za to.
První, co nás upoutalo, byla zdařilá rekonstrukce budovy bývalé
závodní jídelny závodu Škoda,
ve které se Planetárium nachází.
Vnitřní prostor pod vysokou
klenbou působil velmi vzdušně
a proto modely planet vznášejících se na lanech, vytvářely realistický dojem vesmíru.
Tento znásobil také model Slunce
ve tvaru polokoule v hlavní hale.
Model je tak velký, že je v něm
nainstalován i malý kinosál, kde
se promítají 3D filmy. Zatím mají
návštěvníci možnost zhlédnout

čtyři: Obloha nad Plzní; Země,
Měsíc a Slunce; Krásy vesmíru
a Vesmírný příběh. Tuto možnost
jsme však s „Jitřenkou“ raději
nevyužili kvůli možným epileptickým záchvatům u některých
našich uživatelů.
To nás ale tolik nemrzelo, jelikož
Planetárium nabízí dalších 27
originálních interaktivních exponátů, které návštěvníky zasvětí
do vztahů vesmírných těles
a různých fyzikálních zákonů.
V suterénu jsou umístěny exponáty týkající se Země a Měsíce.

Popisují například strukturu
planety Země, atmosféru Země,
vulkanickou činnost, fáze Měsíce
a střídání ročních období.
Jak jsme již zmiňovali, jednotlivá stanoviště jsou většinou
interaktivní, takže jsme si mohli
vyzkoušet, jak funguje ovládání
robotické ruky při opravě raketoplánu, ovládání Lunochodu
pohybujícího se po Měsíci, start
rakety a vznik kráterů na Měsíci.
Nejvíce nás však zaujal projekční
systém, který promítá naučné
programy na kouli zavěšené
uprostřed místnosti, kde můžou
diváci shlédnout krátké filmy
o změnách klimatu, mořských
proudech, zemětřeseních a také
o počasí vycházejících z denně
aktualizovaných dat družice
NOAA. Na závěr naší návštěvy
jsme se všichni vyfotili ve skafadru astronauta, což byl pro
naše uživatele vzrušující zážitek.
V Planetáriu jsme strávili dvě
hodiny, ale připadalo nám to
jako chvilka. Již teď se těšíme
na jaro, kdy plánujeme navštívit
další expozice v Techmanii.
Vychovatelky DS „Jitřenka“

Ředitel Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (MÚSS Plzeň)
vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

Výběrové (konkursní) řízení
na obsazení pozice

VEDOUCÍ ÚTVARU „OKRSEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – 1“, PLZEŇ
Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň,
že se jedná o výběrové (konkursní) řízení, které je při splnění níže uvedených podmínek vypsáno pouze
pro zaměstnance MÚSS Plzeň.

Uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit následující dokumenty:
1.

Bezúhonnost
Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu, či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů,
který nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek starší než 30 kalendářních dnů.

2.

Vzdělání
a)

Úplné střední vzdělání (střední škola ukončená maturitní zkouškou)

b)

Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči

Vzdělání podle bodu 2a prokáže uchazeč předložením originálu, či úředně ověřené kopie závěrečného
vysvědčení současně s předložením originálu či úředně ověřené kopie vysvědčení o závěrečné
(maturitní) zkoušce.
Vzdělání podle bodu 2b prokáže uchazeč předložením originálu, či úředně ověřené kopie osvědčení
o úspěšném absolvování uvedeného kurzu (absolvování kurzu se nevyžaduje u osob uvedených
v § 115, odst. 1, písm. c) „zdravotnický pracovník“ zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění).

3.

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
Vlastnictví platného Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství, prokáže uchazeč předložením
originálu či úředně ověřené kopie dokumentu „Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství“,
vystaveného na jméno a příjmení uchazeče.

4.

Životopis
Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný životopis s vlastnoručně napsaným
prohlášením, ve znění: „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tomto strukturovaném životopise
jsou pravdivé a z mé strany plně dokladovatelné. Jsem si vědom případných právních následků
při uvedení nepravdivých údajů“.
Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo jiné: datum narození, roky ukončení jednotlivých
stupňů vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti, profesní růst, rodinné poměry, zájmy, záliby
a ostatní informace o osobě uchazeče a datum zpracování strukturovaného životopisu.
Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlastnoručně podepsaný motivační dopis v rozsahu
jedné stránky formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody vedoucí jej k ucházení se o obsazení
uvedené funkce.

Očekáváme:
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Vysoké pracovní nasazení
Vysokou odbornou úroveň
Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném úseku
Marketingové a manažerské dovednosti
Schopnost vést tým spolupracovníků
Kreativitu, empatii
Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost

Nabízíme:
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti řízení sociálních služeb
Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
Odměňování v 8. platové třídě podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Příplatek za vedení
Nadstandardní osobní příplatek
Nadstandardní odměny
Řadu zaměstnaneckých výhod
�
Příspěvek na stravování zaměstnanců
�
Příspěvek na penzijní pojištění
�
Vstupenky na sportovní a kulturní akce
�
Vstupenky do sportovních a rehabilitačních zařízení
�
Vzdělávání zaměstnanců a péči o odborný růst zaměstnanců

Přihláška do Výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ) ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE VEDOUCÍ
ÚTVARU „OKRSEK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY - 1“, PLZEŇ“ s uvedením dalšího textu: „NEOTVÍRAT“
odevzdá uchazeč nejpozději do 12.00 hodin dne 21. února 2014 do podatelny Městského ústavu sociálních
věcí města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.

Součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu označené obálky musí být:
1.

Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního) řízení s uvedením výběrového (konkursního) řízení
a dále pak příjmení, jména, titulu, adresy a podpisu uchazeče.

2.

Doklady požadované pod body 1. až 4. (Uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit
následující dokumenty:)

Průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice Vedoucí útvaru „Okrsek pečovatelské služby - 1“, Plzeň
proběhne ve dvou kolech:
1. kolo

Posouzení podaných přihlášek uchazečů z hlediska formálního

2. kolo

Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího uchazeče

Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového (konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději
do 28. února 2014 s předpokladem co nejrychlejšího nástupu vybraného uchazeče do obsazované funkce.
V Plzni dne 31.1.2014
Ing. Vladimír Chuchler
ředitel

Rozhovor
Jaroslav Seifert

Kde bydlí víla?
Asi v mechu,
celou noc tančí bez oddechu,
pak věneček si odstrojí
a ustele si pod chvojí.
A co má k jídlu?
Místo kávy
do hrníčku si sbírá z trávy
třpytivé rosné krůpěje
a ráno si je ohřeje.

Vánoční povídání se zpěvy
Na konci loňského roku, mezi svátky, 27.12.2013 jsme se s uživateli sešli
v jídelně Domova pro seniory „Sedmikráska“, abychom zde srdečně přivítali
pana ing. Kozáka a kantora pana Kunce.
Původně avizovaný koncert byl vlastně spíše vánočním povídáním se zpěvy.
Pan ing. Kozák nám všem, velmi neformálním a přesto zajímavým a příjemným způsobem, povykládal o původu Vánoc, o Janu Jakubu Rybovi, o jmelí,
o vánočních svátcích jako takových. Jednotlivé úseky oddělovaly koledy
v podání obou pánů. Doprovázeni kytarou v rukou kantorových jsme si
zazpívali všichni, až se pánové divili, že jsou naši uživatelé tak zpěvní a mnoho
koled znají zpaměti.
Na samý konec, kromě přání do nového roku, byla přednesena báseň o víle
od Jaroslava Seiferta a celý program tak velmi jemně uzavřela.
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Přednáška Psychické zdraví
seniorského věku
Dne 8. ledna 2014 nás poctila návštěvou psycholožka
magistra Jana Černá, která přednesla pro naše uživatele téma
o psychickém zdraví, též nemocech, které jsou typické pro
vyšší věk. Dozvěděli jsme se například, jak se mohou fyzicky
projevovat nemoci duše...
Na návštěvě paní magistry jsme se domluvili záhy po tom,
co se vrátily některé uživatelky s naší kolegyní z XI. Gerontologického dne, kde kromě jiných přednášejících hovořila
právě Mgr. Černá. Natolik je její projev, přístup a povídání
zaujalo, že se přičinily o to, aby si také ostatní mohli poslechnout tuto přednášku.
Ač má paní Černá daleko k věku mnohých našich seniorů,
byl její přednes velmi zasvěcený, laskavý a vstřícný. Nikdo
z přítomných ten den ani na minutu nezalitoval času stráveného v hudebním salonu.
Radka Vondrášková, terapeutka
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

A to jí stačí?
Stačí asi,
je živa jenom z vůně, z krásy
a na svůj usměvavý ret
dá lupen růže, který slét.
A viděl jsi ji?
Jenom v šeru,
větřík hrál jako na citeru.
Myslil jsem, někdo neznámý,
a lampa zhasla mi.
A byla hezká?
Jistě byla.
Je hezká každá, když je víla.
A druhého dne jsem tam zdvih
pár kvítečků už povadlých.

Silvestrovské
posezení
Dne 30.12.2013 jsme se společně
s našimi uživateli z Domova pro
seniory „Sedmikráska“ a Domova
se zvláštním režimem „Čtyřlístek“
rozloučili s uplynulým rokem na
„Silvestrovském posezení“.
Při pěkné dechovce a lahodných
obložených chlebíčcích jsme ve veselé
náladě povídali, zpívali a tak společně
oslavili konec roku 2013.
Popřáli jsme si, abychom se i po celý
další rok rádi scházeli v přátelské
atmosféře a dobrém zdraví.
Dana Macháčková, terapeutka
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Ústavní
Štědrý den
Poslední oslavou loňského roku byl
ve „Sněžence“ Ústavní Štědrý den, který
se konal ve středu 18. prosince. Po vánočním obědě se všichni přichystali, svátečně
se oblékli a s nadšením očekávali čtrnáctou
hodinu, kdy celá akce začala. Personál již
od rána vše pečlivě připravoval, aby se neobjevila žádná chybička. Celá akce se konala v jídelně Domova. Přišli nejen uživatelé,
ale i jejich rodinní příslušníci. Rádi jsme
přivítali i dětský pěvecký sbor pod vedením paní Pumrové. Celým Domovem
zněly příjemné melodie a závěrem jsme si
společně zazpívali vánoční koledy. Vánoční
odpoledne všechny příjemně naladilo
a celá akce se velice líbila.
Bc. Lucie Březáková
ergoterapeut, DZR „Sněženka“

Lednové procházky
Letošní lednové počasí nám přálo, a proto jsme
mohli uskutečnit naši první vycházku letošního
roku a to do nedalekého Borského parku.
Po vánočních svátcích každý trochu pohybu
potřebuje a není tomu jinak ani u nás. Počasí
nás příjemně naladilo a pohyb na čerstvém
vzduchu nám všem určitě prospěl.
Bc. Lucie Březáková
ergoterapeut, DZR „Sněženka“

Návštěva
restaurace
Začátkem nového roku naši uživatelé
vyjádřili své přání navštívit oblíbenou pizzerii, která je nedaleko našeho Domova.
V restauraci je příjemná obsluha a klidné
prostředí, kam se všichni vždy rádi vypravíme a cítíme se tam „jako doma“.
Každý si i tentokráte objednal dle své
chuti a naše plánovaná návštěva velmi
rychle uběhla. Věříme, že tato návštěva
však nebyla poslední a zase brzy si na „něco
dobrého“ zajdeme.
Bc. Lucie Březáková
ergoterapeut, DZR „Sněženka“
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