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Hlavním cílem novely předkláda- 
ného Organizačního řádu MÚSS 
Plzeň bylo zvýšení počtu personálu  
v útvarech zabývajících se přímou 
obslužnou péčí na pobytových za- 
řízeních sociálních služeb a v sou- 
vislosti s tím i snížení vysokého 
pracovního zatížení zaměstnanců  
v těchto zařízeních. 
Lze s uspokojením konstatovat,  
že splnění tohoto cíle se přijetím 
nového Organizačního řádu sto- 
procentně podařilo, přičemž nebylo 
vůbec lehké tohoto cíle dosáhnout  
a zároveň nezvýšit limitovaný celko- 
vý počet všech zaměstnanců orga- 
nizace stanovený na hodnotu 328. 
Jako podklad pro návrh novely 
Organizačního řádu MÚSS Plzeň 
byl použit cca tři čtvrtě roku pře- 
dem zpracovávaný projekt „Změna 
2013-2014“, na jehož vytvoření  
se podílelo prakticky celé nejvyšší 
vedení MÚSS Plzeň. V průběhu 
celého procesu byly jednotlivé 
kroky i konečný návrh novely 
Organizačního řádu MÚSS Plzeň 
konzultovány se zástupci odborové 
organizace působící v organizaci. 
Výsledkem výše uvedeného je zcela  
nová organizační struktura MÚSS 
Plzeň, ve které dochází k podstat- 
nému přesunu kompetencí mezi 
jednotlivými útvary, k přesunu za- 
městnanců mezi útvary, k tvorbě 
nových pracovních pozic a v ně- 
kterých případech i k rušení útvarů 
či pracovních pozic.

Nový Organizační řád MÚSS Plzeň  
se podstatným způsobem dotkne  
podstatné většiny všech zaměstnan- 
ců. Vůči zaměstnancům, kterých 
se změny vyvolané přijetím novely 
Organizačního řádu přímo dotknou, 
bude ze strany zaměstnavatele po- 
stupováno zcela ve smyslu platných 
příslušných ustanovení Zákoníku 
práce a ve smyslu všech platných 
vnitřních předpisů MÚSS Plzeň.  
V praxi to bude znamenat, že dot- 
čeným zaměstnancům bude v prvé 
řadě nabídnuta zaměstnavatelem 
změna jeho stávajícího pracovního 
zařazení na jinou práci odpovídající 
jeho zdravotnímu stavu a dosažené 
kvalifikaci. V případě, že nebude 
možno mezi zaměstnavatelem a dot- 
čeným zaměstnancem nalézt doho- 
du na změně pracovního zařazení, 
nebo v případě, že zaměstnavatel 
nemá pro dotčeného zaměstnance 
odpovídající práci, bude zaměst- 
nanci, ve smyslu § 52 zákona  
číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce, 
dána zaměstnavatelem výpověď. 
Zaměstnavatel je přesvědčen o sku- 
tečnosti, že se zaměstnanci, jichž se 
novela Organizačního řádu MÚSS  
Plzeň osobně dotkne, nalezne spo- 
lečné řešení jejich nově nastalé  
situace a že výše uváděný případ  
dání výpovědi ze strany zaměstna- 
vatele bude pouze extrémním a vý- 
jimečným řešením.
„V souvislosti s faktickou realizací 
novely Organizačního řádu MÚSS 

Plzeň dochází k velkým změnám 
v činnosti každého z útvarů i za- 
městnanců MÚSS Plzeň. Osobně  
při realizaci změn vyvolaných no- 
velou Organizačního řádu MÚSS 
Plzeň spoléhám na vstřícnost, ocho- 
tu, spolupráci, trpělivost, pochopení 
a loajalitu každého ze zaměstnanců, 
každého z dotčených útvarů orga- 
nizace. Jsem osobně přesvědčen, 
že veškeré nelehké změny vyvola- 
né přijetím novely Organizačního 
řádu společně úspěšně zvládneme. 
Věřím, že po realizaci poslední  
z etap schválených změn, která by 
měla proběhnout do konce letoš- 
ního roku, vám všem budu moci  
na tomto místě patřičným způsobem 
poděkovat za vámi odvedenou práci. 
Jelikož před naší organizací je velmi 
těžké období a vzhledem k tomu, 
že jedním z nejdůležitějších prvků 
úspěšné realizace změn je vzájemná 
komunikace a předávání informaci, 
deklaruji na tomto místě ochotu  
vést s jedním každým z Vás či  
s jednotlivými útvary společný  
dialog o připravovaných změnách,  
o postupu jejich realizace, o dů- 
sledcích přijatých změn, stejně jako 
o věcech ovlivňujících a týkajících  
se jakékoli změny. V případě po- 
třeby jakýchkoli informací či 
vysvětlení z mé strany mne bez 
jakýchkoli obav kontaktujte.“

Ing. Vladimír Chuchler 
ředitel MÚSS Plzeň

Nový Organizační řád MÚSS Plzeň
Od 1.7.2014 je v platnosti pro všechny zaměstnance organizace nový Organizační řád MÚSS Plzeň, který byl  
schválen dne 19.6.2014 Usnesením Rady města Plzně pod číslem 731. 
Novelu Organizačního řádu navrhl ke schválení Radě města Plzně ředitel MÚSS Plzeň Ing. Vladimír Chuchler. 



II. ročník Seniorského lycea
Protože předloni slavil u uživatelů DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ 
velký úspěch přednáškový cyklus Seniorské lyceum, rozhodli jsme se  
jej letos zopakovat. Jsme připravené uspořádat deset přednášek  
na různá, rozmanitá a pro posluchače zajímavá témata. Cyklus bude 
tradičně uzavřen slavnostní promocí, při které dostanou pravidelní 
posluchači lycea diplom o jeho absolvování. Nebudu předcházet,  
promoci chystáme připravit ke konci roku, nyní máme totiž za sebou 
tři přednášky: Význam muzikoterapie v životě člověka, Historický 
vývoj tance a Keramika a její vývoj. 29.7.2014 k nám zavítá externí 
přednášející a to JUDr. Dobroslav Zeman z Rotary klubu, který 
frekventantům Seniorského lycea přednese téma Pestré Portugalsko. 
Přednáška bude doplněna obrazovou dokumentací.
Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



Každé město se pyšní nějakým svým pokladem  
či symbolem. Pro Plzeň je to samozřejmě plzeňské 
pivo, které je známé po celém světě. Málokdo však 
opravdu ví, jak se tento zlatavý mok vyrábí nebo to, 
jakou má v našem městě toto řemeslo tradici. 
Uživatelé z DS „Jitřenka“, i když pivo dobře znají,  
se o něm chtěli dozvědět něco víc. Proto jsme  
v červnu tohoto roku navštívili pivovarské muze-
um, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí  
z historie vaření piva. Posuďte sami.
V Plzni se začalo vařit pivo krátce po založení to- 
hoto královského města v roce 1295. Právo sladovat,  
vařit a čepovat pivo bylo dědičné a vztahovalo se  
vždy k měšťanovu domu.
Až v roce 1839 se podařilo prosadit, aby se právo- 
váreční měšťané raději spojili a stali se podílníky  
moderního pivovaru, který bude vyrábět dostatek 
kvalitního piva. Stalo se a roku 1842 otevřel Měšťan- 
ský pivovar poprvé svou bránu, aby zde přijal 
uznávaného odborníka až z Bavor, sládka Josefa 
Grolla. A tomuto tehdy ani ne třicetiletému muži  
se zde podařilo uvařit první várku zlatavého, řízného 
a mimořádně lahodného podkvasného piva - plzeň- 
ského ležáku.
Zájem o plzeňský ležák byl mimořádný - brzy pro- 
nikl do západočeských lázní, kde ho objevili bohatí 
pacienti z německých zemí a Francie, a postupně  
ho začal obdivovat svět, v sedmdesátých letech 19. 
století i Amerika. Mezitím doma i v cizině přibývalo 

pokusů, jak ho napodobit, a proto si dal Měšťanský 
pivovar v roce 1859 zaregistrovat ochrannou znám- 
ku Plzeňské pivo - Pilsner Bier.
Exkurze byla velice zajímavá. Příjemný personál  
nás provedl výstavními sály, kde jsme si mohli 
prohlédnout např. historické přístroje na plnění  
lahví, nářadí používané ve sladovně, původní etikety  
v několika jazycích a ukázky dobových hospod. 
Nejvíce se našim uživatelům líbil krátký film o ce- 
chu bednářském, kde jsme mohli sledovat výrobu 
obrovského sudu k zrání piva. Po odchodu z muzea 
jsme si ještě v Jitřence na toto téma často povídali  
a naši uživatelé si překvapivě z exkurze mnoho  
pamatovali. Bylo tedy vidět, že tato akce je hodně  
zaujala. M. Prošková DiS, P. Chalupová

vychovatelky DS „Jitřenka“

Příjemné posezení na zahradě
V letošním teplém létě velmi využíváme naší zahradu a to nejen  
k příjemnému posezení a popovídání, ale i k potěšení z naší práce.  
Na jaře jsme si zasadili několik květin a rostlinek do nových truhlíků  
a v těchto dnech se nám odměnily krásnými květy i drobnými 
výpěstky. Už jsme ochutnali i první malá rajčata. Náš čas na zahradě  
si zpříjemňujeme i mlsáním a právě v těchto teplých dnech si rádi  
pochutnáváme na zmrzlině. Jen doufáme, že nám počasí bude přát i na- 
dále a my si v letošním létě užijeme dostatek těchto příjemných dnů.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, DZR „Sněženka“

Návštěva PIvOvarSkéhO Muzea
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Chvála Naší zahraDě
Jako každé léto, tak se i letos radují naši uživatelé ze zahrady, která 
je součástí DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“. 
Hojně ji navštěvují nejen sami uživatelé, ale také rodinní 
příslušníci, kteří za nimi přicházejí na návštěvu. A nejen to, 
v zahradě Domova se odehrávají více či méně pravidelné 
větší akce jako koncerty a zvláště Zahradní slavnost, ale také 
v případě pěkného počasí na zahradě provádíme pravidelné 
aktivizační činnosti: trénování paměti, kondiční cvičení, 
předčítání, Cukrárna... Radka Vondrášková, terapeutka 

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“


