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Společná  
akce bowling
V září jsme se s našimi uživateli  
z „Jitřenky“ zúčastnili společenské akce 
bowlingu. Akce trvala celé dopoledne. 
Zjistili jsme, že bowling je dobrý sport 
pro každou generaci. Naši uživatelé  
se brzy nechali unést hrou a bylo vidět, 
že je to baví. Hra se jim dařila, bylo 
vidět společný zápal a nadšení. I po 
nezdařilém hodu neztráceli optimis- 
mus pokračovat ve hře. A taková ra- 
dost ze hry skutečně potěší. I příjemné 
posezení v hezkém prostředí přispělo 
k dobré náladě všech zúčastněných. 
Myslím si, že toto dopoledne strávené 
bowlingem byl dobrý nápad jak našim 
uživatelům zpříjemnit dobu, kterou  
s námi tráví a zároveň si vyzkoušeli 
své dovednosti. Nebylo důležité vyhrát, 
ale dobře si zahrát. Společně se těšíme 
na další společnou akci. 

Mgr. Viera Houdková 
PSS DS „Jitřenka“

KoStelní chrámový Sbor  
zpívá pro DS „Kopretina“  
a Dzr „petrKlíč“
Po dlouhé odmlce jsme mohli opět přivítat 14.10.2015 třináctičlenný 
chrámový sbor z města Touškova, který vede pan ing. Jaroslav Waltr.  
Repertoár byl složen z křesťanských  duchovních zpěvů, jako např. 
píseň z Ukrajiny „Pamatuj na nás, Pane, až přijdeš do svého království“,  
„Ať chrání tě Pán a žehná ti“ ... a z lidových písniček jako např. „Horo 
krásná“, „Na našem dvoře je pěkná růžička“, „Čechy krásné Čechy 
mé“ atd. Nadšenou členkou tohoto souboru je i vedoucí zdravotního 
útvaru Jana Barvíková z DZR „Čtyřlístek“, které za osobní účast i za 
zprostředkování krásného duchovního i kulturního zážitku děkujeme.

Šárka Bartošková, terapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



Senior kapela na DS „Kopretina“ 
a Dzr „petrklíč“
Koncert sedmičlenné oblíbené kapely se uskutečnil 29. září 2015  
na naší zahradě v jurtě. Naši obyvatelé se zaposlouchali do krásných 
melodií lidových písniček. Zazněly známé písně, jako je „Švestková 
alej“, „Plzeňská věž“, „Ku Praze je cesta dlouhá“, „Kladno, ty černé 
Kladno“, pochod „Pětatřicátníci“, „Červená sukýnka“, „U našich 
kasáren“, „Ta naše písnička česká“ atd. Naši uživatelé si koncert  
opravdu užili a známé písničky si s kapelou zanotovali společně.  
„Senior kapele“ děkujeme za kulturní zážitek a těšíme se na příští 
setkání.

Šárka Bartošková, terapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

poDzimní KavárničKa
Společné posezení v DS „Kopretina“ s kávou a dortíkem přivítali naši uživatelé s nadšením. U kávy nebo čaje 
si každý pochutnal na výborném sladkém zákusku. Každý si mohl vybrat  podle své chuti a vlastního výběru  
z čokoládových, ovocných, oříškových a punčových dortů. Nejvíce si konkurovaly zákusky ovocné a čokoládové.  
Společné chvíle byly podmalovány hudbou s lidovými písničkami na přání a pro zpestření proběhlo několik 
literárních vstupů s krátkými příběhy na zamyšlení o hodnotách života. Pro dobré ohlasy a spokojenost chceme  
do budoucna v této formě vzájemného setkávání pokračovat.

Šárka Bartošková, terapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



Korunovační  
Klenoty
Uživatelé DOZP „Nováček“ navštívili 
expozici nazvanou Korunovační kle- 
noty v Olympii. Prohlédli si vystavené 
dobové dámské i pánské oblečení, 
obuv, zbraně, mince a rytířské brnění. 
Královská koruna, žezlo a jablko byly 
jako z pohádky. Návštěva nákupního 
centra se neobešla bez návštěvy 
obchodů s hračkami, kde všichni našli 
spoustu námětů pro Ježíška. 
Závěrečný zmrzlinový pohár v místní  
cukrárně byl vyvrcholením hezky 
stráveného dne.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru 
výchova DOZP „Nováček“

podzimní výzdoba
V měsíci říjnu jsme se věnovali ve „Sněžence“ mnoha činnostem. 
Podzim jsme přivítali novými dekoracemi a výrobky, na kterých 
jsme pilně pracovali během našich aktivit. Mohli jsme si tak interiér 
ozvláštnit např. výrobky ze slaného těsta, vonnými srdíčky z látky  
nebo květinovou výzdobou. Podzimní dekorace navodila příjemnou 
atmosféru, která je odměnou za dobře odvedenou práci.

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



máme „zazimováno“
Poslední zářijový den tohoto roku jsme se setkali  
s mnohými uživateli na zahradě Domova, abychom se  
jako každý rok pomyslně rozloučili se zahradou, aby- 
chom ji zazimovali, zavřeli. Sešli jsme se pod stanem, 
který byl v permanenci téměř tři čtvrtě roku, spolu  
s pozvaným panem Davidem Brejchou Píšťalou, který 
zahrál a zazpíval známé country a folkové písně. 
Tradičně byly u této příležitosti podávány grilované 
klobásy s hořčicí a chlebem, zahřát se každý také  
mohl teplým čajem. I přes to, že počasí nebylo úplně 
teplé a slunečné, byla účast uživatelů hojná a atmo- 
sféra vládla pohodová. Radka Vondrášková

pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou 
činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Supervize Dc aDra plzeň
Začátkem letošního roku jsme pomyslně oslavili pětileté 
výročí spolupráce mezi našimi Domovy a DC ADRA 
Plzeň. Za tuto dobu navštívili dobrovolníci mnoho 
uživatelů. Z výroční zprávy kromě jiného vyplývá,  
že se počet dobrovolnických hodin plzeňského DC  
od minulého roku zvýšil o 100, na 614,5 hodin.  
Modré tričko s logem ADRA tedy v současné době nosí 
25 dobrovolníků docházejících jak k nám, tak ještě  
do Domova seniorů v Klatovech a dalších zařízení.  
Již pátým rokem tedy organizuje DC supervizi pro své 
dobrovolníky. V úterý 20. října v 16 hodin se konala 
podzimní supervize DC ADRA Plzeň v prostorách odd. 
Ergoterapie DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“.  
Supervize se zúčastnili dobrovolníci, terapeutky, vedoucí 
DC Stanislav Valenta a supervizor Jan Libotovský.

Radka Vondrášková 
pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou 

činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



Korandův sbor
Na den 2.10.2015 jsme se všichni dlouho těšili, uskutečnil se totiž výlet 
do Korandova sboru, kde jsme mohli být svědky nácviku hry na varhany. 
Tento pro nás neobyčejný zážitek  nám pomohla zrealizovat dobrovol- 
nice z Občanského sdružení TOTEM RDC, která do našeho zařízení 
pravidelně dochází a sama v Korandově sboru hru na tento tradiční 
instrument trénuje. Uživatelé si mohli „královský nástroj“ z roku 1933 
detailně prohlédnout, dozvědět se více o historii a v neposlední řadě  
si užít nezvyklé kulturní dopoledne. Tento výlet se nám všem moc líbil  
a velice se těšíme na další.

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

Přijíždíme na Mírové náměstí, 
odbočujeme, silnice nás vede kolem 
školy, znovu odbočka, tentokrát 
vpravo a hned vlevo. Parkujeme. 
Vysedáme z aut a po schodech 
funkcionalistické budovy míříme 
na vrátnici. Vstříc nám běží paní 
vrátná a dva silní muži, kteří od ři- 
dičů přebírají péči o naše imobilní 
spolucestující. Když je celá skupina 
pohromadě, ještě chvíli setrváváme 
ve velkorysém a okny prosvětleném 
foyeru, kde je pohodlná kožená 
sedačka, mnoho květin a panely  
s výstavou o horolezení. Zde si nás 
vyzvedává pan Kašpar, náš průvodce. 
Zpočátku vypráví o šikovnosti archi- 
tekta, který budovu tak důmyslně 

vymyslel, že dosud nebylo třeba  
na ní nic zásadního měnit, byť je  
z roku 1953 a vlastně jediná v re- 
publice postavená pro účel, který má 
plnit. Širokou chodbou procházíme 
do první ze dvou částí prohlídky, 
tedy do režijního pracoviště, odkud 
je spojení se dvěma nahrávacími  
studii. Jedno je menší, do druhého  
se vejde i celý symfonický orchestr.  
Zde setrváváme, protože díky výkla- 
du a ukázkám můžeme nahlédnout 
pod pokličku práce našeho průvod- 
ce. Odhlučněná budova skrývá ještě 
další část a to přípravnu pro herce  
a velký sál, kam se vejde až 300 lidí, 
a kde se odehrávají pořady jako  
např. „Vzpomínky nám zůstanou“. 

Zpátky přes foyer vlevo je chodba  
a zde několik dveří. V pořadí druhé 
vlevo otvíráme a po skupinách vstu- 
pujeme do jednoho ze tří, čerstvě 
renovovaného vysílacího studia. 
Nejen skleněnými okny jsou studia  
propojená a v prostředním právě 
probíhá živé vysílání. V prostoru  
vrátnice pan Kašpar uzavírá vyprá- 
vění o místě svého působení a my  
se s díky loučíme.
Ano, jistě, s uživateli DS „Sedmi- 
kráska“ a DZR „Čtyřlístek“ jsme 
navštívili Český rozhlas Plzeň!

Radka Vondrášková 
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

KDe jSme byli 13. října?



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 práDelna lochotín

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 pro zaměstnance 
MÚSS Plzeň i pro širokou veřejnost.

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) Střední odborné vzdělání v příslušném oboru  
 (oděvnictví), základy práce na PC.

b) Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie závěrečného vysvědčení  
 (výučního listu).

3. životopis

 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný struktu- 
 rovaný 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
❚ Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu  
 a schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti pomocných  
 činností při poskytování sociálních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování v 3. platové třídě podle Přílohy č. 4  
 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 PRÁDELNA LOCHOTÍN“ 
s uvedením dalšího textu: „NEOTVÍRAT“ odevzdá 
uchazeč nejpozději v 8.00 hodin dne 20. listopadu 2015  
do podatelny Městského ústavu sociálních služeb 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 3. (Uchazeč  
 musí splňovat následující podmínky a doložit  
 následující dokumenty).

průběh výběrového (konkursního) řízení:

Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice  
„Vedoucí útvaru Prádelna Lochotín“ proběhne ve dvou 
kolech:

1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů  
  z hlediska formálního – otevírání obálek  
  (20.11.2015 od 9.00 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího  
  uchazeče (1.12.2015 od 8.00 hodin)

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději 
do 15. prosince 2015 s předpokladem co nejrychlejšího 
nástupu vybraného uchazeče do obsazované funkce.

v plzni dne 29. října 2015
ing. vladimír chuchler, ředitel múss plzeň

zajímavosti z dávné historie plzně
V našem DS „Kopretina a DZR „Petrklíč“ jsme přivítali  paní Dr. Štěpánku Pflegerovou, vedoucí oddělení 
zpracování a využívání archiválií z plzeňského archivu. Paní doktorka je odbornicí v oblasti historie  
našeho města a její prezentace s promítáním o Plzni sahala až k prvním historickým záznamům týkajícím se 
založení města Plzně.
Dověděli jsme se mnoho historických faktů a zajímavostí, např. první zmínky o Staré Plzni sahají  
až do roku 976 a Nová Plzeň byla založena kolem roku 1295 za vlády Václava II. Nová Plzeň byla chráněna 
zděnými hradbami se čtyřmi vstupními bránami. Počet domů se na počátku vzniku města pohyboval  
kolem 290. Na předměstích byly četné hospodářské budovy, zahrady, sady a pole. Ve 14. století zde žilo  
asi 3 000 obyvatel a dalších asi 1 000 na předměstích, v této době byla Plzeň čtvrtým nejlidnatějším městem 
v Čechách.
Nejstarším dochovaným artefaktem nově založeného města je městské pečetidlo (typář), které bylo vyrobe- 
no krátce po založení města. Jen málokdo z nás asi ví, že první tiskárna v Čechách vznikla právě v Plzni.  
První vytištěnou knihou byla latinská „Statuta“ Arnošta z Pardubic, která nese datum vytištění 26. dubna 
1476. V roce 1557 se Plzeň stala druhým nejbohatším městem v Čechách, hned po Praze. V polovině 16. stol. 
se Plzeň stala dvakrát de facto hlavním městem českého státu a sídelním městem panovníka. Období rozkvětu 
bylo zpřetrháno třicetiletou válkou, avšak Plzeň se díky své výhodné poloze na křižovatce obchodních cest  
a díky prosperujícímu hospodářství opět ekonomicky pozvedla a dál vzkvétala.
Za zajímavou a poutavou přednášku paní doktorce moc děkujeme.

Šárka Bartošková, terapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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handicap Shooting cup 2015
16. září se uživatelé DOZP „Nováček“ a denního stacionáře „Jitřenka“ 
zúčastnili střelecké soutěže, kterou pořádá Armádní sportovní středisko 
Dukla v Plzni Lobzích ve spolupráci s Odborem sociálních služeb  
Magistrátu města Plzně. Soutěžili ve střelbě lukem, kuší, pistolí a vzdu- 
chovkou. Pěkného bodového umístění dosáhla zkušená soutěžící  
Renata Künstnerová z DOZP „Nováček“ a Slávek Vyskočil z „Jitřenky“.  
Ti méně zkušení statečně bojovali a i když terče byly téměř prázdné,  
neubralo to z jejich nadšení ze hry a radosti z odměn a dárků.

Dagmar Zahoříková, pracovník sociálních služeb DOZP „Nováček“


