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Slovo ředitele 
MÚSS Plzeň
Vážení přátelé,
dovoluji si vás touto formou infor- 
movat o skutečnosti, že jsem při- 
pojením svého podpisu podpořil 
výzvu „Adieu VZP ČR“, jejíž celý 
text je uveden v tomto čísle Zpra- 
vodaje MÚSS Plzeň.
K podpoření této výzvy mne vedla  
dlouholetá a mohu říci, že velmi  
rozsáhlá zkušenost s financováním 
poskytované zdravotní péče v poby- 
tových zařízeních sociálních služeb, 
stejně jako zkušenost s přístupem 
největší zdravotní pojišťovny (VZP 
ČR) k nám, jakožto poskytovatelům 
zdravotní péče v pobytových za- 
řízeních sociálních služeb. 
Záměrně držená velmi nízká hodno- 
ta bodu, nezákonné regulace plateb 
za již poskytnuté zdravotní výkony, 
neochota k vzájemnému jednání,  
jednostranný výklad zákonem 
daných postupů u Vyhláškou Minis- 
terstva zdravotnictví ČR stanove- 
ných zdravotních výkonů, účelově 
prováděné revize poskytování zdra- 
votních výkonů bez jakékoli návštěvy 
pacienta, ..., to jsou běžné metody 
uplatňované ve vzájemném smluv- 
ním vztahu s pobytovým zařízením 
zdravotní pojišťovnou VZP ČR.

Pokračování na straně 2.

V Ý Z VA
Stávající systém financování ošetřovatelské péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb umožňuje hradit náklady na tuto 
péči a zejména na platy zdravotních sester od roku 2007 pouze 
prostřednictvím plateb zdravotních pojišťoven z veřejného  
zdravotního pojištění. VZP ČR hradí pobytovým zařízením  
sociálních služeb pouze cca 66 % nákladů na zdravotní sestry.  
Pobytová zařízení sociálních služeb již nemají další zdroje, 
z kterých by mohla tento rozdíl pokrýt. Nikdo tento rozpor 
dlouhodobě neřeší a přitom se jedná o zajištění zdravotní péče 
o nejzranitelnější skupiny obyvatel.
VZP ČR navíc tuto situaci zhoršila zavedením dalších regulací  
úhrad, čímž přímo ohrožuje budoucnost poskytování ošetřo- 
vatelské péče pro své pojištěnce v pobytových sociálních 
službách. To ve svém důsledku má přímý dopad na existenci 
zdravotních sester v tomto odvětví. 
A proto my, níže podepsaní ředitelé pobytových zařízení  
sociálních služeb, na základě výše uvedených skutečností 
vyhlašujeme výzvu k zachování ošetřovatelské péče v pobyto- 
vých zařízeních sociálních služeb a našich zdravotních sester:

Adieu VZP ČR
Vyzýváme Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerst-
vo zdravotnictví ČR, aby vyřešila problematiku ošetřovatelských 
služeb v pobytových sociálních službách.
Vyzýváme VZP ČR, aby uznala specifika segmentu všeobecná 
sestra v sociálních službách a nastavila odpovídající financování 
zdravotních sester v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Vyzýváme tímto zaměstnance sociálních služeb, klienty  
v pobytových zařízeních sociálních služeb, rodinné příslušníky 
zaměstnanců a klientů v pobytových zařízeních sociálních 
služeb a také ostatní občany této republiky, kteří jsou pojištěnci 
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, aby zvážili 
možnost změny této zdravotní pojišťovny za pojišťovnu, která 
jim lépe a kvalitněji zajistí zdravotní péči i ve stáří. 
Podepsaní ředitelé pobytových sociálních služeb:

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel
Městský ústav sociálních služeb města Plzně,  

příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90,  
Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň



Dokončení ze strany 1.
Výsledkem této naprosto cílené 
činnosti VZP ČR je nedostatek 
finančních prostředků potřebných 
na platy zdravotnických pracovníků 
– zdravotních sester, působících  
na pobytových zařízeních sociálních  
služeb. Platby od zdravotních po- 
jišťoven za poskytnuté zdravotní  
výkony nepokryjí, a to nejen v naší  
organizaci, ani zákonem tabulkově 
určené základní platy zdravotních  
sester. Kde jsou finance na záko- 
níkem práce stanovené příplatky 
za směnnost, ztížené pracovní pro- 
středí, noční směny, soboty a neděle 
či náhrady za dovolenou? Kde jsou 
prostředky na případné ocenění 
dobré práce zdravotnického pracov- 
níka, kterým je osobní příplatek či 
odměna?
Pro poskytovatele pobytových sociál- 
ních služeb to znamená, že pokud 
chce na svých pobytových zařízeních 
sociálních služeb zajišťovat pro 
uživatele zdravotní služby, což mi- 
mochodem není jeho zákonná  
povinnost, musí činnost zdravot- 
nického personálu, to je platy zdra- 
votních sester a zákonné odvody  
z nich, finančně dotovat z vlastních 
provozních prostředků.
Tato dotace činnosti zdravotnického 
personálu v pobytových zařízeních 
sociálních služeb však naráží na pro- 
blémy s tím, jaké finanční prostředky 
je možno na tento účel použít. 
Finanční prostředky z plateb uži- 
vatelů za ubytování a stravování, 
stejně jako prostředky z uživatelům 
přiznaných příspěvků na péči, nelze 
použít, jsou to platby přímo vázané 
na péči o konkrétního uživatele.
Finanční prostředky ze státního 
rozpočtu, to je dotace určená pos- 
kytovatelům sociálních služeb, nelze 
použít, protože pravidla o poskyto- 
vání této dotace výslovně zakazují 
použití těchto prostředků k finan- 
cování osobních nákladů zdravot- 
nických pracovníků.
Zbývá jedna jediná možnost, kterou  
lze poskytovatelem pobytových 
zařízení sociálních služeb legálně 
na úhradu platů zdravotnického 
personálu využít. Tím je použití 
finančních prostředků, které posky- 
tovatel získal formou tzv. příspěvku 
zřizovatele na provoz jím zřízené 
příspěvkové organizace. 

Je velikým štěstím, že zřizovatel naší 
příspěvkové organizace, kterým je  
Statutární město Plzeň, nám pro- 
střednictvím zmiňovaného příspěv- 
ku poskytuje dostatečné množství 
finančních prostředků na provoz, 
takže jsme schopni část platů zdra- 
votních sester a s nimi spojenými 
odvody hradit z těchto peněz a za- 
chovat tak zdravotní péči pro naše 
uživatele umístěné na pobytových 
zařízeních sociálních služeb. Jenom 
za naši organizaci činí tento rozdíl, 
či chcete-li „doplatek“, mezi osob- 
ními náklady za zdravotní sestry  
a platbami od zdravotních pojišťo- 
ven, ročně přes 10 miliónů korun. 
To je 10 milionů korun, které nám 
neplatí zdravotní pojišťovny za své 
pojištěnce, o které se jim v našich 
pobytových zařízeních sociálních 
služeb staráme.
V případě, že naše organizace  
z jakéhokoli důvodu ztratí možnost 
vynakládat tyto prostředky na čin- 
nost zdravotních pracovníků v našich  
pobytových zařízeních sociálních 
služeb, nastane situace, která má 
jen jedno řešení. Tím řešením je 
propuštění zdravotních sester z naší 
organizace a zaslání výzvy zdravot- 
ní pojišťovně s textem, ať si zajistí 
svou zákonnou povinnost, kterou je 
zajištění místní a časové dostupnosti 
pro své pojištěnce. 
Toto je pro mne osobně velmi  
tvrdé, absurdní a nepřijatelné řešení. 
Řešení, které by nejvíce postihlo 
naše uživatele, to je osoby, které patří 
do skupiny nejzranitelnějších osob, 
do skupiny osob, které se prakticky 
nejsou schopny samy bránit. Přitom 
tyto osoby po celý život společně  
se svým zaměstnavatelem platily zá- 
konem stanovené odvody z příjmů 
na zdravotní pojištění, přitom za tyto 
osoby platí v současné době zdra- 
votní pojištění stát. 
Platby zdravotního pojištění jsou 
příjmem zdravotní pojišťovny, to je  
té pojišťovny, která dělá vše pro to,  
aby platby z její strany byly co nej- 
nižší a tímto způsobem ohrožují  
existenci zdravotních sester na poby- 
tových zařízeních sociálních služeb,  
stejně jako poskytování zdravotní  
péče našim uživatelům, svým 
pojištěncům. 

Dle mého názoru je naprosto  
legitimním požadavkem, aby si zdra- 
votní sestry v sociálních službách, 
stejně jako ostatní zdravotničtí  
pracovníci (zubař, chirurg, ortoped, 
internista, praktický lékař, zdravot-
ní sestry, ...), vydělali na své platy  
a odvody s nimi souvisejícími,  
poskytováním zdravotních výkonů 
a jejich úhradou od zdravotních 
pojišťoven. Proč by měl jejich čin- 
nost, vykonávanou ryze v mezích 
poskytování hrazené zdravotní  
péče, někdo za zdravotní pojišťovnu, 
jejíž je to zákonnou povinností,  
„dotovat“? 
Vzhledem k výše uvedenému, vzhle- 
dem k tomu, že opravdu velmi 
vážně vnímám nebezpečí absence 
zdravotních sester v pobytových 
zařízeních sociálních služeb a s tím 
spojené ohrožení poskytování zdra- 
votní péče uživatelům umístěným 
v pobytových zařízeních sociálních 
služeb, vzhledem k tomu, že jakožto 
zaměstnavatel cítím zodpovědnost 
za své zdravotnické zaměstnance 
a vzhledem k tomu, že každý eko- 
nomický subjekt nejvíce ovlivní 
nedostatek finančních prostředků, 
které se v případě VZP ČR odvíjí 
od počtu jejich pojištěnců, připojil 
jsem svůj podpis pod výzvu „Adieu 
VZP ČR“. Možná, že si mocný ředitel 
VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek spolu  
se svým vrcholovým managemen- 
tem uvědomí, že jeho aroganci a ne- 
ústupnost v otázce úhradové politiky 
lze řešit i jiným způsobem, možná, 
že tím způsobem bude autory výzvy  
zvolený odliv pojištěnců k jiné  
zdravotní pojišťovně.
Zároveň si vás dovoluji požádat, 
zdali byste se nad těmito mými 
slovy, potažmo nad textem výzvy 
„Adieu VZP ČR“ pár vteřin zamys- 
leli. I vy máte své blízké, kteří budou 
stárnout, i vy budete jednou možná 
potřebovat pomoc zdravotnického 
personálu v pobytovém zařízení  
sociálních služeb. I vám hrozí riziko, 
že pobytová zařízení sociálních 
služeb budou díky úhradové poli- 
tice VZP ČR bez zdravotnického 
personálu.
Děkuji vám.

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

Slovo ředitele MÚSS Plzeň



Plzeň 2015  
Ateliér Jiřího Trnky
Toho, že je v roce 2015 Plzeň hlavním evropským městem 
kultury si opravdu nelze nevšimnout. My jsme našim 
uživatelům zprostředkovali tuto skutečnost tím, že jsme se  
s nimi vydali na jednu z mnoha přichystaných akcí  
a to na Ateliér Jiřího Trnky. 
Počasí navzdory jsme se 28.4.2015 vydali spolu s uživateli 
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ na náměstí Republi- 
ky, kde sídlí Galerie města Plzně, a kde byla tato unikátní  
výstava věnovaná životu a dílu známého výtvarníka,  
ilustrátora, autora animovaných filmů a plzeňského rodáka 
Jiřího Trnky instalovaná. Viděli jsme kolekci výtvarných děl 
zahrnující např. loutky, obrazy, plastiky, originální ilustrace... 
Nebyl mezi námi člověk, který by se zde nesetkal s oblíbenou  
postavou, ať už z knížky nebo z filmu. Někteří uživatelé  
dokonce velmi ochotně překonali bariéru v podobě schodiště 
a sestoupili do sklepního prostoru. Ten v sobě skrýval  
nasvícené kopie filmového, řezbářského a výtvarného  
ateliéru Jiřího Trnky a další překvapení. 
V plánu ten den byla také návštěva srdce Plzně 2015  
– Meeting Pointu, ale vzhledem k opravdu nepříznivému 
počasí se nedalo jinak, než vzít za vděk posezením v Caffe 
Fellini, ke kterému vede z galerie kratší cesta. Byli jsme 
očekáváni, vítáni a bylo o nás velmi dobře postaráno. 

Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost  

DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

TRnkoVA ZAhRAdA 
V pátek 15. května 2015 jsme se s našimi uživateli vydali na dlouho 
očekávanou výstavu plzeňského rodáka Jiřího Trnky, který byl jedním 
ze zakladatelů animovaného filmu a tvůrcem mnoha známých po- 
hádek. Prošli jsme výstavními místnostmi, ve kterých jsme si mohli 
prohlédnout svět očima trpaslíka, zahrát si na štěkafonu či vzbudit 
rozmrzelého kocoura na kočkodromu. Všichni jsme si tento kulturní 
zážitek užili a v každém z nás se opět probudila někdy již zapome- 
nutá dětská hravost. 

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



VySTouPení PěVeckého SouboRu JAMáČek  
nA dS „koPReTinA“ A dZR „PeTRklíČ“
Oblíbený asi dvacetičlenný smíšený soubor Jamáček, který vede paní Mirka Kudrnová z org. Totem,  
nás navštívil v pondělí 27.4.2015. Představení proběhlo v Jurtě v dopoledních hodinách, v pohodové  
atmosféře naplněné zpěvem lidových písní nejen z Plzeňska a okolí. Písniček na přání zaznělo hodně  
a tak si skoro každý z našich obyvatel mohl zazpívat právě tu svou oblíbenou.

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

ZŠ Růžovka
V květnu bylo u nás v Domově veselo. Naši oblíbení žáčci z 26. ZŠ 
Růžovka nás svou návštěvou potěšili hned dvakrát. V úterý 12. května 
nám představili hudební vystoupení, které nazvali „Jarní pásmo pro 
babičky“, kde jsme si mohli společně zazpívat písně s jarní tématikou 
doplněné o vlastnoručně vyrobené kulisy. O týden později 19. května  
jsme mohli shlédnout pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.  
Nadchly nás nejen výkony mladých herců ale i překrásné kostýmy  
a jedinečné kulisy, které děti pod vedením svých učitelek vytvořily. 
Obě představení navštívili naši uživatelé v hojném počtu a výkon žáčků 
odměnili nejenom sladkým pamlskem, ale i bouřlivým potleskem.  
Vystoupení šikovných dětiček nás zahřála u srdce a my se velice těšíme  
na další. Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách 

pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“





děTSké PředSTAVení ke dni MATek V 90. MŠ
Naši obyvatelé z DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ rádi přijali milé pozvání do sousední mateřské školky.  
V pondělí 4.5.2015 se uskutečnilo vystoupení  asi třiceti dětí z třídy „Oveček“ a „Myšek“. Pestrý program  
plný tanečků,  básniček a písniček s dětmi připravily paní učitelky Alexandra Mašková a Hana Loulová.  
Děti byly odměněny velkým potleskem a také sladkou odměnou v podobě bonbónů. Na úplný závěr děti  
obdarovaly naše seniorky srdíčkem z lineckého těsta a vlastnoručně vyrobenou květinou z barevného papíru. 
Vzájemné předávání dárků provázela dojemná a radostná atmosféra.

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

návštěva divadelního 
představení
V měsíci dubnu jsme s našimi uživateli navštívili 
divadelní představení „Golem a Rudolf II.“, které 
se konalo v L-klubu - Knihovna města Plzně. 
Uživatelé tak měli možnost poznat období Ru- 
dolfa II. Nesetkali se s ním poprvé, neboť všichni 
znají filmy Pekařův císař a Císařův pekař. Dobové 
kostýmy a zvláště písně se všem moc líbily. 
Naší malé pětileté Mirce se představení zdálo 
příliš dlouhé, a proto s tetou navštívila dětské 
oddělení knihovny s hracím koutkem. Při hrách 
v perníkové chaloupce tak trávila čas do konce 
představení.
Po návratu do Domova se uživatelé pokusili  
v keramické dílně ztvárnit Golema. A jak se jim  
to povedlo, posuďte sami... Bc. Lenka Fikrlová,

ergoterapeutka DOZP „Nováček“



Pálení 
ČARoděJnic
Poslední den měsíce dubna je pra- 
videlně zasvěcen pálení čarodějnic  
a to i u nás v Domově. 
Nevynechali jsme ani letos. Pár dní  
před čarodějnickým rejem byl 
opět po zimě postaven na zahradě  
Domova tolik potřebný a očekávaný 
stan a 30. dubna jsme se pod něj 
uchýlili. Tedy uživatelé Domova  
a pan Václav Žákovec a Anna Volí- 
nová, kteří svým zpěvem přijeli na- 
šim uživatelům zpestřit odpoledne. 
Čarodějnice rozdávaly letos první 
ogrilované klobásy a při poslechu 
známých písniček nemohlo být  
všem přítomným jinak, než dobře. 
Dokonce slunce poodhrnulo za- 
mračený závěs. 

Radka Vondrášková,  
pracovník v sociálních službách  

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

pro pracující členy  
Zo oSZSP ČR MÚSS Plzeň
Od 15.7.2015 si mohou tito členové  

vyzvednout Dárkovou platební kartu  
nabitou v hodnotě 500,- Kč  
u předsedkyně ZO OSZS  

Heleny Kurcové,  
DD „Kopretina“ Západní 7, Plzeň

Spotřebovat je ji třeba  
jen v hypermarketu GLOBUS

Hezké léto přeje výbor  
ZO MÚSS Plzeň OSZSP ČR



Plzeň 2015 - Rozkvetlá města  
Rozkvetlá zahrada dS „Sedmikráska“ 
a dZR „Čtyřlístek“
Objevili jsme zajímavý nápad jak se i my v Domově můžeme za- 
pojit do propagace projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 
2015 a to zkrášlením veřejného prostoru přímým výsevem směsi 
jednoletých rostlin. 18. května 2015 jsme tedy spolu s uživateli za- 
seli směs letniček nazvanou (a již loni na několika místech v Plzni 
použitou) Ohnivý paprsek do přichystaného záhonu. Uživatelé nyní 
při svých procházkách po zahradě Domova sledují, jestli jsme pra- 
covali správně, jestli nám drozdi semínka nevyzobávají a déšť a paní 
Černá (která z vlastní iniciativy přijala tu roli) správně zalévají.

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

PřiJelA Pouť
Jako každým rokem i letos se uskutečnila 
Pouť u Sv. Jiří. A i letos jsme na této  
pouti nemohli chybět. Z řad uživatelů  
DS „Jitřenka“ se našlo několik odvážlivců, 
kteří chtěli na pouť a hlavně na kolotoče. 
Tak jsme tedy ve čtvrtek dopoledne vy- 
razili. Počasí nám přálo, kolotočáři taky  
– kromě jedné atrakce jely všechny. 
Vyzkoušeli jsme si autodrom, protože  
všem šlo řízení perfektně, tak jsme jeli  
hned čtyřikrát. Taky jsme se svezli na ob- 
rovském kolotoči s vyhlídkou do kraje  
(skoro jako London Eye). Housenková 
dráha také nezůstala bez povšimnutí  
a horskou dráhu jsme si pro velký úspěch 
dali hned dvakrát. Také jsme si zkusili 
překážkovou dráhu s velkou skluzavkou. 
Kolotočení se všem moc líbilo, děkujeme 
Městskému obvodu Plzeň 4, že nám 
umožnilo vstup zdarma a tím i krásné 
pouťové zážitky.
Pavla Kadlecová, DiS., PSS, DS „Jitřenka“



Flétnový koncert  
v dS „kopretina“ a dZR „Petrklíč“
Ve středu 20.5.2015 jsme přivítali děti ze Salesiánského 
střediska, které se věnuje rozmanitým volnočasovým 
aktivitám pro děti a mládež. Ty nejmladší děti nám  
v krásných kostýmech zatancovaly mazurku a roze- 
zpívaly všechny nadšené diváky. Starší děti nám zahrály 
na zobcové flétny sóla a duety. Celým programem nás 
provázela slečna Terezie Krůtová, která nás mimo jiné 
seznámila s posláním a činností Salesiánského střediska, 
kde se sama angažuje a vede kroužek hry na zobcovou 
flétnu. Vystoupení se velmi líbilo a bylo oceněno vřelým 
potleskem našich obyvatel.

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

návštěva muzea  
„Patton Memorial Pilsen“
Prohlídkou muzea jsme si připomněli 70. výročí  
osvobození města Plzně americkou armádou.  
Naši uživatelé z DS „Kopretina“ si prohlédli expo- 
náty ze soukromých sbírek, např: dobovou výstroj 
a výzbroj, fotografie, dokumenty, noviny, časopisy  
a předměty denní potřeby. Potom shlédli autentické 
filmové záznamy dokumentující postup americké  
armády až do Plzně a jejího okolí. 
Někteří z našich obyvatel byli sami svědky této 
doby a zavzpomínali na těžké chvíle, ale i na radost  
z příchodu osvoboditelů. 
Středeční dopoledne jsme si ještě zpestřili prohlíd- 
kou nového památníku věnovanému legendárnímu 
veliteli 3. americké armády – generálovi Georgi  
Pattonovi, jehož jednotky vstoupily 6. května 1945  
do města Plzně a osvobodily ho.

Šárka Bartošková, terapeutka  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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VÝleT do FRAnTiŠkoVÝch láZní
20.5.2015 pršelo, jen se lilo. Byl to nejmokřejší den týdne. Ale i přes tuto nepřízeň 
jsme vyjeli západním směrem do Karlovarského kraje, do Františkových Lázní.  
Podle řidiče autobusu, pana Netrvala z Klubu invalidních dobrodruhů, který 
nás vezl, mělo v jedenáct hodin přestat pršet. Tak se stalo! Ve Františkových 
Lázních jsme se prošli parkem, viděli jsme sochu zakladatele Lázní císaře 
Františka I., někteří ochutnali Františkův pramen, vyfotili jsme se u známé 
sochy chlapce Františka a poseděli v cukrárně. Tečkou na konec byla návštěva 
Motýlího domu v nedaleké obci Žírovice. Opět pršet začalo několik kilometrů  
před Plzní... Unavení, ale spokojení uživatelé se i tak rádi vrátili do Domova.

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

okénko do historie plzeňského znaku
Na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ jsme uspořádali přednášku  
o zajímavostech plzeňského znaku, kterou jsme zpestřily promítáním  
z diaprojektoru o historii nejznámějších plzeňských architektonicky  
zajímavých stavbách.
Nejstarší částí znaku je symbol stříbrné městské brány v níž stojí zakladatel 
města, král Václav II., který drží v pravici meč a v levici štít s českým lvem. 
Tento symbol pochází z plzeňské pečeti z doby založení města z r. 1295.
Historickou částí znaku je také stříbrná chrtice, která pochází již ze za- 
čátku 15. století, z dob husitských válek a symbolizuje věrnost města císaři 
a českému králi. 
V roce 1434 přidal do znaku dvouhrbého velblouda český král a císař 
Svaté říše římské, Zikmund Lucemburský (syn Karla IV). Velblouda vzali  
plzeňané táboritům a sirotkům při jejich neúspěšném obléhání Plzně. 
Při jednom z výpadů za městské hradby se plzeňským podařilo ukořistit 
živého velblouda, kterého si husité přivezli jako dar od polského krále  
za pomoc v bojích proti řádu německých rytířů. Plzeňští přivedli 
odcizeného velblouda do města s velkou slávou. Husité za vrácení  
velblouda nabízeli tučné výkupné a dokonce i ukončení obléhání,  
které celkem trvalo 11 měsíců. Nabídka nebyla přijata a jako uznání 
statečnosti byl velbloud přidán císařem do znaku.

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


