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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

19. června 2014 již brzy ráno začali zaměstnanci Domova nosit, stavět  
a připravovat zázemí pro hladký průběh slavnosti. V 10 hodin byla Zahrad- 
ní slavnost oficiálně zahájena a to nejen slovem pana ředitele MÚSS Ing. 
Vladimíra Chuchlera a vedoucí Domova Mirky Netrvalové, ale výjimečně 
také krátkým pozdravem z úst člena Rady města Plzně pro oblast sociálních 
věcí a zdravotnictví pana Jiřího Kuthana, který nás poctil návštěvou.
Následoval tradiční program. Úvodní vystoupení měli na starosti „DOMÁCÍ“. 
Vyzdobeni kovbojským kloboukem, někteří i koněm, tančili na písničky  
Rikatádo a Ó Zuzano. Následovaly Matuškovy Růže z Texasu v podání  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“. S DZR „Sněženka“ jsme trochu zpomalili  
v klusu, protože jejich vystoupení bylo vedené Písní kovbojskou od Michala 
Hrůzy. Zpomalení to bylo opravdu jen chvilkové, Denní stacionář „Jitřenka“ 
nám totiž předvedl nacvičené vystoupení na písně Rio Grande, Čert  
na koze jel a Colorado v podání skupiny Kabát! Dopolední blok uzavřely 
šikovné děti z DOZR „Nováček“ se dvěma nacvičenými skladbami.

Pokračování na straně 2.

S vůní divokého západu
neSl Se letoS již 16. ročník zahradní SlavnoSti  
na půdě dS „SedmikráSka“ a dzr „čtyřlíStek“



S vůní divokého západu
Dokončení ze strany 1.
Myslím, že se ani po obědě nikdo z přítomných nenudil. Zahrada, která se  
v tento den změnila v prérii, westernové městečko nebo snad i trochu  
v indiánskou vesnici (vedle velkého stanu pro diváky totiž stálo týpí) hostila 
barmany z Elvis & Frankie bar agency se svojí show, děti z přeštické ZUŠ, 
nádherného hřebce Athose a jeho kamarádku kobylku Amazonku z Ranče 
Šídlovák a taneční skupinu Karolína. Příjemným překvapením bylo jemně  
předělané vystoupení, které secvičila děvčata z DS „Sedmikráska“ pod  
vedením Lenky Vyvialové. Celodenní program uzavřela skupina AM Band, 
pro uživatele Domova a hosty hrála k tanci i poslechu.
Nebyla by to správná slavnost, kdyby nebylo co do úst vložiti. A na té naší 
tradičně opět dobroty byly a ne ledajaké. Kromě grilovaného masa (bylo  
tentokrát možné ochutnat sele), se nabízely také sladkosti. Z pití bylo  
v nabídce nejen inzerované pivo, ale dále kofola, káva a čaj.
Kdo na 16. ročník Zahradní slavnosti přišel, jistě nelitoval času s námi 
stráveného.
Chtěla bych závěrem poděkovat panu řediteli MÚSS, vedoucí Domova  
a všem, kteří se podíleli na hladkém zvládnutí letošní Zahradní slavnosti. 
Mám za to, že se díky vstřícnému přístupu všech pracovních kolektivů, dobré 
komunikaci a spolupráci letošní slavnost velmi vydařila.

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

kosa na kámen
Můj přítel Josef si rád dělal legrácky  
z druhých. Přesto jsme ho měli 
všichni rádi a často jsme mu s jeho 
žertíky pomáhali. Jednou povídá: 
„Hoši, pojďte se mnou do rybárny, 
bude legrace.“ V rybárně obsluho- 
vala mladá prodavačka. Na její otáz- 
ku, co si přeje, Josef odpověděl:  
„Prosil bych, slečno, jednoho uzenáče.“ 
Prodavačka vezme žádanou rybu, 
položí na váhu a poté se ji chystá 
zabalit. Josef ale protestuje: „Slečno, 
já chtěl toho uzenáče živého.“ Slečna 
vykulí oči a okolí pobaveně čeká,  
co se bude dít dál. Zmatená proda- 
vačka zavolá paní vedoucí a uvedený  
dialog se s malou obměnou znovu  
opakuje. Pak se ale stalo něco, s čím 
Josef nepočítal ve svém scénáři. 
Paní vedoucí se na něj mile usmála  
a pohotově odpověděla: „Lituji velice, 
pane, ale kdybyste byl přišel dopo- 
ledne, tak ten uzenáč byl ještě živý.“ 
Z krámu jsme vypadli za hurón- 
ského smíchu ostatních zákazníků. 
Jen Josefův úsměv na rtech poněkud 
zamrzl. Danuše Pecková

uživatelka PS – útvar PS 4



vystoupení  
mladých flétnistů
V červnu nás v „Kopretině“ a „Petrklíči“ navštívili žáci  
z plzeňské 34. ZŠ. V doprovodu svých paní učitelek nám  
přišli zazpívat a zahrát na flétny žáci třetí a čtvrté třídy. 
Připravili si pro nás pásmo písní, z nichž některé jsme důvěr- 
ně znali a tak jsme si společně s nimi mohli také zazpívat. 
Bezmála hodinové vystoupení se všem našim uživatelům  
moc líbilo a tak děti odměnili vřelým potleskem a dárky,  
které pro ně vlastnoručně vyrobili.

Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeutka 
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Sázení květin
Abychom měli hezčí zahradu, rozhodli jsme se, že ve spolupráci  
s uživateli vysázíme několik květin a rostlin, o které se také bude- 
me po celé léto starat. Do bezbariérových truhlíků jsme vysadili  
muškáty a afrikány. Do ostatních květináčů plánujeme také  
květiny, nějaké bylinky a rajčata. Uživatelé měli velikou radost  
a doslova si užívali sázení a zalévání. Doufáme, že toto nadšení 
nám vydrží a sklidíme i malou úrodu.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

prostor pro duši
Dne 6.6.2014 se uživatelé DOZP „Nováček“ 
zúčastnili přehlídky Prostor pro duši  
v Tachově. Svými tanečními vystoupení-
mi se zde prezentovala různá zařízení pro  
osoby se zdravotním postižením, program  
doplnilo vystoupení dětí z mateřské a zá- 
kladní školy v Tachově. Děti z „Nováčku“ 
předvedly taneční vystoupení Muchomůrky, 
dospělí uživatelé tančili na píseň Babo- 
vřesky, společně pak Červený šáteček.  
Za svůj výkon sklidili zasloužený potlesk.

Jana Kryčová, vedoucí odd. výchova 
DOZP „Nováček“



Ředitel městského ústavu sociálních služeb města plzně, příspěvková organizace, 
klatovská třída 777/90, Jižní předměstí – plzeň 3, 301 00 plzeň (dále jen múss plzeň) 

vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného pracovního řádu múss plzeň

výběrové (konkursní) Řízení 
na obsazení pozice 

veDoucí útvaru zDravotní péČe  
Domova pro seniorY „seDmikráska“, kotíkovská 649/15, 

severní pŘeDměstí – plzeň 1, 323 00 plzeŇ – stanice 1

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu  
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná o výbě- 
rové (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) Vysokoškolské vzdělání v oborech stanovených § 5 záko- 
 na číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání  
 způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a k výkonu  
 činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče  
 a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ne- 
 lékařských zdravotnických povoláních) 

b) Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu, či úředně  
 ověřené kopie závěrečného vysvědčení současně s před- 
 ložením originálu či úředně ověřené kopie vysvědčení  
 o státní závěrečné zkoušce

c) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odbor- 
 ného dohledu

d) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odbor- 
 ného dohledu ve smyslu § 66 a následujících zákona číslo  
 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povo- 
 láních, prokáže uchazeč předložením originálu či úředně  
 ověřené kopie Osvědčení k výkonu zdravotnického  
 povolání bez odborného dohledu

3. životopis

 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný  
 životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením, ve znění:  
 „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tomto strukturo- 
 vaném 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 vzdě- 
 lání, získané vědomosti a zkušenosti, profesní růst, rodinné  
 poměry, zájmy, záliby a ostatní informace o osobě ucha- 
 zeče a datum zpracování strukturovaného životopisu. 

 Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlastno- 
 ručně 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 sociálních služeb

❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí

❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim

❚ Odměňování v 10. platové třídě podle Přílohy č. 3 Nařízení  
 vlády č. 564/2006 Sb.

❚ Příplatek za vedení

❚ Zvláštní příplatek

❚ 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 
ZDRAVOTNÍ PÉČE DOMOV PRO SENIORY „SEDMI- 
KRÁSKA“, KOTÍKOVSKÁ 649/15, SEVERNÍ PŘEDMĚSTÍ  
– PLZEŇ 1, 323 00 PLZEŇ – STANICE 1“ s uvedením  
dalšího textu: „NEOTVÍRAT“ odevzdá uchazeč nejpozději 
v 8.00 hodin dne 15. července 2014 do podatelny Městského 
ústavu sociálních věcí města Plzně, příspěvková organizace, 
Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí – Plzeň 3, 301 00 Plzeň. 

součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu označené 
obálky musí být:

1. Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního) řízení  
 s uvedením 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 Zdravotní péče Domov pro seniory „Sedmikráska“, 
Kotíkovská 649/15, Severní Předměstí – Plzeň 3, 323 00 Plzeň 
– Stanice 1 proběhne ve dvou kolech:
1. kolo  Posouzení podaných přihlášek uchazečů z hlediska  
  formálního – otevírání obálek (15.7.2014 od 12.00  
  hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího uchazeče  
  (18.7.2014 od 8.00 hodin)

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení proběhne nejpozději do 20. července 
2014 s předpokladem co nejrychlejšího nástupu vybraného 
uchazeče do obsazované funkce.

v plzni dne 19. června 2014
ing. vladimír chuchler, ředitel múss plzeň

„lodí bílou, lodí bílou...“
„Lodí bílou“ jsme letos vypluli na Zahradní párty DOZP „Nováček“.
Z deníku kapitána:
Kotvu jsme vytáhli dne 11.6.2014
V námořnickém stylu s plážovým stanem, dobrým jídlem a pitím jsme 
se přenesli někam do dálky za moře. Při naší plavbě nám hrála hudba,  
cestující se bavili tancem. Na každé zastávce na nás čekalo představení  
místních domorodců. Zvláštní tanec „Step“ byl v jejich podání okouzlující. 
Plavbu nám nepokazilo ani nevlídné počasí. Zlověstné mraky na obzoru  
a blížící se hurikán málem převrhl loď. Musely jsme spustit plachtu  
a upevnit kotvu. Po bouři jsme se vydali na břeh ochutnat místní speciality. 
Grilovaný špek-buřt, námořnický Muff-muff a studený cuc na klacku.
Bylo to opravdu moc krásné odpoledne.
Každá plavba jednou končí a Bílá loď ukončila svoji cestu po mořích  
a oceánech. 
Posádka bude už jen vzpomínat...!
Zaměstnanci kuchyně přejí všem uživatelům a zaměstnancům krásné prázd-
niny a hodně sluníčka.
Za kolektiv kuchyně Vedoucí útvaru „Stravovací provoz“ Alena Kryštůfková



„kopretina“  
a „petrklíč“ v zoo
V červnu nám přálo počasí a tak jsme se společně 
s našimi uživateli vydali za zvířátky do plzeňské 
zoologické zahrady. Měli jsme opravdu štěstí, většina 
zvířat vylezla do svých venkovních výběhů za sluncem,  
a tak jsme některé z nich mohli pozorovat z bez- 
prostřední blízkosti. Pohled to byl vážně ohromující.  
Poté, co jsme prošli část zahrady „AFRIKA“, nám  
vyschlo v krku a tak jsme uvítali zastávku v kiosku 
na malé občerstvení. Po krátkém odpočinku jsme 
pokračovali dále napříč celou zahradou a skončili jsme 
až v Australské části u „Protinožců“. Výlet do ZOO 
se opravdu vydařil, sluníčko nám svítilo a tak jsme si 
všichni setkání s exotickými zvířátky velice užili.

Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeutka  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Sokolník  
v dS „Sedmikráska“  
a dzr „čtyřlístek“
Velmi netradičním hostem byl ve čtvrtek 29. května  
2014 sokolník Lukáš Bakala, který za našimi uživateli 
přijel z Dobřan. Přivezl s sebou své svěřence, kterými 
jsou: káně Harrisova jménem Harry, již dospělý tříletý 
samec, Irene, která je ročním zástupcem z rodu rarohů,  
a ještě ne tak pohodová jako Harry - proto měla zpo- 
čátku přikryté oči. A poslední, neméně zajímavá, byla 
samička sovy pálené s typickým jménem Rozárka. 
Uživatelé si nejen vyslechli zajímavé vyprávění o životě 
těchto dravců, ale mohli si je také, majíce rukavici, po- 
držet na ruce a Rozárčino hebké peří dokonce pohladit.

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



„zajíčci“ navštívili „kopretinu“ a „petrklíč“
Koncem června jsme v jurtě na zahradě našich Domovů přivítali velmi milou návštěvu. Přišly nás potěšit dětičky  
z 90. MŠ ze třídy „Zajíčků“. Ty si pro nás připravily velmi krásný program v námořnickém stylu. Zazpívaly nám  
spoustu písniček s „námořnickou“ tématikou a nechyběla ani píseň Stará archa aneb „Já mám kocábku náram 
náram...“ Všichni přišli oblečeni do pruhovaných modrobílých triček, což ještě podtrhovalo námořnickou  
atmosféru. Vystoupení se velmi vydařilo a my se těšíme, až nás dětičky po prázdninách přijdou opět navštívit.

Bc. Pavla Hůlková, ergoterapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

koncert  
václava žákovce  
a aničky volínové
V pondělí odpoledne 9. června 2014  
ve 13.30 hodin se sešli uživatelé DS 
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“  
na zahradě Domova, aby se potěšili  
na koncertě. Zpěv pana Václava Žá- 
kovce a paní Aničky Volínové je pro 
naše uživatele velmi dobře známý  
a radostně přijímaný, aby také ne,  
když tito interpreti zpívají písně tak 
milé srdcím našich obyvatel. A že si 
nejeden z nich s nimi zanotuje, je věc 
více než jistá. Jsme rádi, že tomu tak je.

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

„nováček“ v kašperských horách
Koncem května se vydalo 15 uživatelů DOZP „Nováček“ se čtyřčlen- 
ným doprovodem na rehabilitační pobyt do rekreačního střediska 
Holeček v Kašperských Horách. Nádherné slunečné počasí nám uká- 
zalo šumavskou krajinu v plné kráse. A co teprve úžasné kuchařské 
umění pana Holečka! Navštívili jsme muzeum hraček a ojedinělou  
expozici historických motocyklů a jízdních kol. Po šumavských  
kopcích jsme nachodili mnoho kilometrů, děti se vydováděly v areá-
lu na skluzavkách, pískovišti, houpačkách a trampolíně. Nadšení 
všech vyvolalo opékání klobás na ohýnku. Zkrátka – líbilo se nám tam  
tolik moc, že jsme si hned zajistili termín na příští rok. Poděkování  
patří majiteli panu Františku Holečkovi a personálu za vzornou péči. 
Těšíme se na shledání za rok! 

Jana Kryčová, vedoucí odd. výchova DOZP „Nováček“
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den integrovaného  
záchranného SyStému
V úterý 24. června jsme za OC Plzeň Plaza navštívili 6. ročník Plzeňského  
dne integrovaného záchranného systému. Program byl velice bohatý.  
Měli jsme možnost prohlédnout si zvenku i zevnitř různé druhy aut  
všech záchranných složek. Shlédli jsme i několik ukázek činnosti složek IZS.  
Celá akce se nám velice líbila a doufáme, že se i příští rok pojedeme podívat.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

zahradní slavnost
Jsme velice rádi, že jsme se mohli zúčastnit již tradiční Zahradní slavnosti 
v Domově pro seniory „Sedmikráska“ a v Domově se zvláštním režimem 
„Čtyřlístek“. Čas, který jsme strávily nácvikem tance, se obrátil v úspěch 
a radost uživatelek z našeho vystoupení. Velice se nám líbila vystoupení 
všech zařízení. Mnoho našich uživatelů mělo i radost ze setkání s ostat- 
ními uživateli z jiných zařízení, se kterými se znali z předchozích let.  
Tímto velice děkujeme za pozvání, poskytnuté občerstvení a výbornou  
organizaci Zahradní slavnosti a těšíme se zase za rok na společnou akci.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

jak jsem levně 
nakupovala
„Tak jsem včera koupila velice levný 
a dobrý salám“, řekla mi moje 
přítelkyně. „Vypadal sice trochu ne- 
obvykle, ale byl dobrý. Jdu si ještě 
koupit, půjdeš se mnou?“ zvala mne. 
Samozřejmě že jsem souhlasila a zajá- 
sala, že také jednou levně nakoupím, 
což se dosud nedařilo. Sama uzeni- 
ny nejím, ale chtěla jsem dopřát 
rodině. Vydaly jsme se do určeného 
obchodu a v něm hledaly ve vitríně 
žádanou krmi. Po marném hledání  
se přítelkyně zeptala prodavačky,  
kde že mají ten levný salám, který 
předešlý den koupila. Prodavačka 
odpověděla: „Bohužel, ten psí salám 
už došel, ale přijďte zítra, bude zas.“ 
Přítelkyně po tomto sdělení nejprve 
ztuhla, ale když viděla, že nemohu 
udržet smích, dala se do smíchu i ona. 
Ještě na chodníku jsme se chechtaly, 
až se kolemjdoucí otáčeli, co že to  
ty důchodkyně tropí. Nakonec jsme 
se shodly v tom, že jedině pejskové  
si dnes žijí nad poměry.

Danuše Pecková  
uživatelka PS – útvar PS 4


