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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou za ochotu Mgr. Jaroslavě Kaiserové, paní Heleně Doležalové a zdravot- 
ním sestřičkám z Domácí péče Ivaně Talpašové, Zdeňce Kozákové a Lence Karlové za pomoc 
při poskytování zdravotní péče uživatelům DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ při nedostatku 
všeobecných sester.
Zároveň patří poděkování Mgr. Vendule Peštové a pracovníkům v sociálních službách z DS „Jitřenka“  
Monice Strychové, Marcele Ciňkové a Marii Dzurové za pomoc při poskytování ošetřovatelské  
péče uživatelům DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ při nedostatku pracovníků v sociálních 
službách v době dovolených.

Mirka Netrvalová a kolektiv zaměstnanců DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

SPORTMÁNIE V PlzNI
letošní rok jsme se rozhodli, že s našimi uživateli navštívíme akci  
nazvanou „sportmánie“. v počtu pěti účastníků a doprovodu jsme 
vyrazili v odpoledních hodinách do sportovního areálu za oc plaza. 
Prošli jsme celý sportovní areál, vyzkoušeli si několik disciplín jako  
jízda na koloběžce, hra hokejbalu na branku z vozíku, boxování do pytle 
a shlédli jsme zdolávání horolezecké stěny, veslování, jízdu na trenažéru, 
speciální kola pro handicapované, ping pong, míčové hry, tenis, badmin- 
ton apod. Na závěr si naši uživatelé nechali změřit hmotnost, výšku, tlak  
a vypočítat BMI. Poradci podali stručnou konzultaci k životosprávě.  
Bylo to účelně a inspirativně využité odpoledne. 

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



lETNÍ PRÁzDNINOVé  
aKTIVITy 
Krásné léto plné teplých dnů jsme využili k venkovním aktivitám  
na zahradní terase téměř bezezbytku. Pod markýzou v příjemném  
chládku probíhaly v dopoledních hodinách různorodé aktivizační  
programy. Mezi oblíbené činnosti patří společné cvičení s overbaly, 
kreativní vymalovávání, kreslení podle předlohy, vystřihávání dekora- 
tivních krajkových obrázků, hraní společenských her, trénování paměti, 
skládání puzzlů nebo venkovní kavárnička.



Pomáhat pohybem
Udělat něco dobrého pro svoje zdraví a zároveň 
tak podpořit vybraný projekt. Tuto myšlenku  
zrealizovala Nadace ČEZ k dokonalosti aplikací 
EPP - Pomáhej pohybem. Tato aplikace zazname- 
nává pohyb a kromě klasických údajů o rychlos-
ti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body.  
Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některé- 
mu z aktuálně nabízených projektů neziskových  
organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé  
aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas 
určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří 
konkrétní dopředu stanovenou částkou.
Protože máme rádi nové výzvy, i my jsme využili 
možnosti přihlásit náš projekt Muzikoterapie  
v Domově se zvláštním režimem „Sněženka“, kterou 
Nadace ČEZ podpořila a vybrala náš projekt pro  
systém pomoci EPP - Pomáhej pohybem. K spo- 
lečnému cíli se snažíme dojít jako tým. Do projektu  
se zapojují zaměstnanci, rodinní příslušníci i uži- 
vatelé DZR „Sněženka“. Ti pojali sběr potřebných bodů 
velmi zodpovědně a ihned po kladném vyjádření  
nadace vyrazili spolu s námi sbírat první body  
do Borského parku. Těší nás všechny vědomí, kolik  
toho jsme schopni společnými silami dokázat. 
Nezáleží na věku, místě ani způsobu. Můžete jet  
na kole, na invalidním křesle nebo jít pěšky. Šanci  
pomoci a dosáhnout cíle mají všichni a tato společná 
snaha má v rámci naší práce veliký efekt. Pokud  
se nám společnými silami podaří určený počet 
bodů nasbírat, použijeme je na nákup nástrojů pro 
muzikoterapii a to v podobě - bubínků, trianglů, 
zvonů, jembe apod. Myšlenka sportu pro dobrou věc 
se nám zalíbila natolik, že bychom rádi podporovali 
nadále i další žadatele o podporu jejich projektů  
a pomohli jim tak splnit jejich přání.

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

Také skupinová canisterapie proběhla venku za pěk- 
ného počasí. Každý z přítomných mohl zakusit psí 
přítulnost a pocítit léčebné účinky psích jazýčků  
na svých bolavých kloubech nebo si užít kartáčování 
huňatých kožichů. Zlatí retrívři byli za svou námahu 
spravedlivě odměněni piškotem, hlazením a drbáním. 
Naši obyvatelé si návštěvu canisterapeutických psů  
pod modrým nebem opravdu užili.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



obsah:
Rozhodnutí ředitele organizace (dále jen rozhodnutí) 
stanovuje pokyn, jakým způsobem mohou zaměstnanci 
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, 
příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3  
- Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň) 
využívat výhodný tarif telefonních poplatků pro osobní 
účely u mobilního operátora O2 Czech Republic, a.s. 
IČO 601 933 36, Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, 
PSČ 140 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.

1. Pro zaměstnance je k dispozici jediný pevně daný  
 balík služeb, který se skládá z:
 ❚ hlasového tarifu s vteřinovou tarifikací a datového  
  balíčku s FUP omezením
 ❚ součástí balíku služeb je volání v rámci městské  
  VPN zdarma

2. Výhodný tarif telefonních poplatků u mobilního  
 operátora O2 pro osobní účely může využít zaměst- 
 nanec, který má u zaměstnavatele sjednanou  
 pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 
3. Zaměstnanec si může u svého zaměstnavatele zřídit  
 až 2 SIM karty pro své osobní potřeby, přičemž  
 vlastníkem SIM karet je zaměstnavatel.
4. Každý zaměstnanec musí před využitím dané  
 nabídky provést následující kroky:
 ❚ vyplnit elektronicky Požadavkový list, který je  
  zaměstnancům k dispozici na webových strán- 
  kách MÚSS v sekci Dokumenty pro zaměstnance:  
  https://muss.plzen.eu/dokumenty/dokumenty- 
  pouze-pro-zamestnance/.aspx

 ❚ odeslat Požadavkový list vedoucí útvaru  
  „Personální oddělení“ MÚSS Plzeň na e-mailovou  
  adresu seflerova@plzen.eu popř. na elektro- 
  nickou adresu, která bude uvedena v automatické  
  odpovědi v době nepřítomnosti vedoucí perso- 
  nálního útvaru. 
5. Současně s Požadavkovým listem se automaticky  
 vygeneruje a odešle Dohoda o srážkách ze mzdy[1]  
 k úhradě veškerých telefonních poplatků pro osobní  
 účely (O2 tarif pro zaměstnance).
6. Zaměstnanec bude vyzván vedoucí útvaru  
 „Personálního oddělení“ MÚSS Plzeň, aby se osobně  
 dostavil na ředitelství MÚSS města Plzně, Klatovská  
 třída 777/90, 301 00 Plzeň k podpisu Dohody o sráž- 
 kách ze mzdy. 
7. Po podpisu a převzetí Dohody o srážkách ze mzdy  
 zaměstnanec odešle Požadavkový list na elektro- 
 nickou adresu danek@plzen.eu (zodpovědné osobě  
 zaměstnavatele pro jednání s O2), popř. na elektro- 
 nickou adresu, která bude uvedena v automatické  
 odpovědi v době nepřítomnosti zodpovědné osoby  
 zaměstnavatele pro jednání s O2.
8. Zaměstnavatel požaduje, aby zaměstnanec, který  
 chce využívat výhodný tarif od mobilního operátora  
 O2 měl v okamžiku převodu vypořádány všechny  
 závazky s dosavadním mobilním operátorem a stav  
 jeho účtu či kreditu byl nula nebo se pohyboval  
 okolo nuly, neboť případné vzniklé přeplatky  
 zaměstnavatel zaměstnanci vracet nebude.
9. Zaměstnanec si může zřídit nové telefonní číslo  
 nebo zachovat stávající (např. od jiného operátora).
10. Pokud se dle Požadavkového listu nejedná o telefon- 
 ní číslo v síti O2, pak zaměstnanec obdrží novou  
 SIM kartu pro konkrétní telefonní číslo, kterou  
 zajistí zodpovědná osoba zaměstnavatele pro  
 jednání s O2.
11. Každý zaměstnanec obdrží po aktivaci 1. SIM karty  
 (zpravidla do druhého dne) registrační odkaz  
 na svůj e-mail uvedený v Požadavkovém listě pro  
 přístup na internetový portál Moje O2, který slouží  
 jako internetová samoobsluha. 
12. Zaměstnanec má po dokončení registrace v portálu  
 přiřazena svá telefonní čísla.

ROzHODNUTÍ č. RŘ - 02/2017
ředitele organizace MÚSS Plzeň

Výhodný tarif telefonních poplatků pro osobní účely zaměstnanců MÚSS

ceník základní služeb mobilního operátora o2 
pro osobní účely zaměstnanců múss

Název služby Měsíční paušál  
(Kč bez DPH)

Profil 1 (0,14 Kč/min.; 
0,15 Kč/SMS 1,- Kč + 26,- Kč

celkem 27,- kč

Městský ústav sociálních služeb města Plzně  
příspěvková organizace  
Klatovská třída 777/90  

Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň



13. Měsíční poplatky za jednotlivá telefonní čísla jsou  
 automaticky strhávány ze mzdy zaměstnance  
 a to na základě obdržených dat od operátora O2  
 (zpravidla do 7 dnů po skončení zúčtovacího období),  
 která jsou importována do aplikace, odkud se auto- 
 maticky na konci měsíce generuje soubor, který  
 obdrží ekonomický útvar MÚSS Plzeň. Data ze sou- 
 boru jsou poté zahrnuta do mzdového systému  
 a podle nich jsou jednotlivým zaměstnancům  
 vypočítávány srážky ze mzdy.
14. Výši srážek za telefonní čísla si zaměstnanec může  
 zkontrolovat s daty na portálu Moje O2 - tyto částky  
 musí být shodné.
15. Pokud zaměstnanec shledá rozdíl ve vyúčtování  
 měsíčního poplatku, odešle na e-mailovou adresu  
 danek@plzen.eu (zodpovědné osobě zaměstna- 
 vatele pro jednání s O2), případně na e-mailovou  
 adresu, která mu přijde v elektronické odpovědi  
 o nepřítomnosti zodpovědné osoby zaměstnavatele  
 pro jednání s O2 požadavek, ve kterém popíše,  
 co konkrétně dotazuje.
16. Zodpovědná osoba, která vede seznam zaměstnanců  
 a jejich telefonních čísel využívajících daný program  
 vyřídí požadavek a o jeho výsledku bude zaměstnance  
 písemně informovat na e-mail, který zaměstnanec  
 uvedl v Požadavkovém listu.
17. Zaměstnanec, se kterým nelze sjednat Dohodu  
 o srážkách ze mzdy z důvodu např. na něj uvalené  
 exekuce či insolvence, mateřské a rodičovské dovo- 
 lené apod., provede platbu v hotovosti za zúčtovací  
 období telefonních poplatků do pokladny MÚSS  
 města Plzně, Klatovská třída 777/90, 301 00 Plzeň  
 nejpozději do 15 dnů od obdržení vyúčtování  
 (portál Moje O2). 
18. Zaměstnanci, který hotovostní platbu za telefonní  
 poplatky neuhradí do pokladny MÚSS nejpozději  
 do 15 dnů od obdržení vyúčtování, bude od 16. dne  
 služba mobilním operátorem zablokována.
19. Zaměstnanci, který hotovostní platbu za telefonní  
 poplatky neuhradí do pokladny MÚSS nejpozději  
 do  20. dne, bude služba mobilního operátora O2  
 zrušena a to včetně telefonního čísla.
20. Zaměstnanci, kterému byla z důvodu nesplnění  
 stanovených podmínek služba zrušena, nebude již  
 moci opakovaně žádat zaměstnavatele o poskytnutí  
 výhodného tarifu.
21. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli bez odkladu  
 sdělit, že na jeho osobu byla v průběhu využívání  
 výhodného tarifu uvalena exekuce či insolvence.  
 V takovém případě pozbývá platnosti Dohoda  
 o srážkách ze mzdy a zaměstnanec bude moci  
 výhodný tarif využívat v souladu s podmínkami  
 uvedenými v bodu 17 a dále. 
22. Zaměstnanec s ukončením pracovního poměru  
 u zaměstnavatele nemůže nadále využívat výhodný  
 tarif telefonních poplatků, který mu sjednal  
 zaměstnavatel u mobilního operátora O2.

23. V případě, že zaměstnanec projeví zájem o ukon- 
 čení využívání výhodného tarifu (např. nezájem  
 o výhodný tarif, ukončení pracovního poměru)  
 musí tak učinit ve lhůtě dvou měsíců před poža- 
 dovaným termínem ukončení využívání výhodného  
 tarifu. V případě požadavku převedení telefonního  
 čísla na svou osobu musí tuto skutečnost uvést  
 v Žádosti o ukončení využívání výhodného tarifu,  
 která je zaměstnancům k dispozici na webových  
 stránkách MÚSS v sekci Dokumenty pro zaměst- 
 nance: 
 https://muss.plzen.eu/dokumenty/dokumenty- 
 pouze-pro-zamestnance/.aspx
 kterou odešle na e-mailovou adresu danek@plzen.eu  
 (zodpovědné osobě zaměstnavatele pro jednání  
 s O2), případně na e-mailovou adresu, která mu  
 přijde v elektronické odpovědi o nepřítomnosti zod- 
 povědné osoby zaměstnavatele pro jednání s O2  
 požadavek, ve kterém popíše, co konkrétně dotazuje.
24. V případě, že zaměstnanec projeví zájem o ukončení  
 využívání výhodného tarifu a požadavku převedení  
 telefonního čísla na svou osobu, bude jeho číslo  
 převedeno na jeden z aktuálně platných tarifů O2,  
 který si zaměstnanec zvolí (uvedeno v Žádosti  
 o ukončení využívání výhodného tarifu).

v této souvislosti ukládám:
1. Vedoucí útvaru „Správa majetku“ zajistí uplatňování  
 aktuálního Ceníku služeb od mobilního operátora  
 O2 určeného pro osobní účely zaměstnanců MÚSS  
 města Plzně
zodpovídá: vedoucí útvaru „Správa majetku“.
termín: od 1.9.2017.
platnost: Toto rozhodnutí ředitele organizace nabývá 
platnosti a účinnosti dnem vydáním a je platné do jeho 
zrušení jiným řídícím aktem. 
související dokumentace: [1] Zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace: nevzniká nová.
přílohy: Požadavkový list - Dohoda o srážkách 
 Žádost o ukončení využívání výhodného tarifu
kontrolou pověřen: Mgr. Šampalík František,  
vedoucí útvaru „Správa majetku“
vypracoval: Mgr. Šeflerová,  
vedoucí útvaru „Personální oddělení.” MÚSS Plzeň
vydal: asistent ředitele MÚSS Plzeň
Rozdělovník: uložen u asistenta ředitele MÚSS Plzeň
schválil: dne 1.9.2017



Smyslem prezentace bylo předat 
metody kladného přístupu k životu  
a trénink optimistického životního 
stylu. Je dobré si uvědomit, že opti- 
mismus nebo pesimismus je na- 
učitelný. Naši obyvatelé si z této 
prezentace mohli vyzkoušet praktic- 
kou dovednost, kdy byli povzbuzeni 
po dobu tří týdnů zaznamenávat  
do „Květiny vděčnosti“ vše pěkné 
a milé, co jim během dne udělalo 
aspoň malou radost. Myslím, že 
opravdu platí tento verš: „Radostným  
srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení 
srdce ubíjí ducha.“ Je prověřeno,  
že po 21 dnech se při dlouhodobě 
opakované činnosti vytváří návyk, 
který nám umožní vyjet ze zajetých 
kolejí a my můžeme smýšlet, nebo 
dělat věci jinak.

Téma bylo proloženo pohnutými 
životními příběhy rakouského psy- 
chiatra s českými kořeny dr. Vik- 
tora E. Frankla a polské sociální 
pracovnice a učitelky Ireny Send- 
lerové. Oba dva prokázali velkou 
osobní statečnost v krizové životní 
situaci během druhé světové války. 
Nenechali se zlomit nepříznivými 
vnějšími okolnostmi a výsledkem 
jejich vnitřní síly a přesvědčení 
byla záchrana několika stovek lid- 
ských životů. V knize „A přeci říci 
životu ano“ popisuje dr. Frankl 
jakými fázemi odlidštění museli 
vězni v koncentračním táboře pro- 
cházet. Přesto mnohým z nich tato 
strašná zkušenost otevřela cestu  
k porozumění smyslu vlastního 
života.

... a PŘEcI ŘÍcI žIVOTU aNO
mít volbu vnitřního rozhodnutí jak budu na okolní životní události  
reagovat, bylo stěžejním tématem poučné přednášky pana zdeňka  
svobody z nadačního fondu „lepší senior“. přednáška s promítáním  
se uskutečnila v pondělí 21.8.2017 v jídelně Ds „kopretina“.

Přináším vám 7 stěžejních bodů, 
prověřených životem od aktivních 
seniorů, kteří se rozhodli žít svůj život 
radostně navzdory nepříznivým 
okolnostem:
1. Žij, jako by každý den byl tvůj  
 poslední
2. Miluj bez podmínek
3. Nepal za sebou mosty
4. V každém je kus dobra,  
 jen ho najít
5. Nejlepší věci v životě jsou zadarmo
6. Na konci každého tunelu je světlo
7. Čas zhojí všechny rány
Za velmi podnětnou prezentaci  
panu Zdeňkovi Svobodovi děkuje- 
me, a protože ohlasy našich seniorů 
byly velmi příznivé, můžeme do bu- 
doucna uskutečnit další přednášku 
na zajímavé téma. 

Šárka Bartošková,  
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost,  
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“



levandulový  
sirup
Suroviny: 
1-2 kg cukr krystal 
50 dkg levandulové větvičky 
(případně květy) 
3 ks celá skořice 
3/4-1 l voda 
3 ks citron 
Větve opláchneme a dáme do 
kastrůlku s vodou, přidáme dobře 
omyté a pokrájené citrony a sko- 
řici. Přivedeme k bodu varu  
a vaříme cca 15 minut. Sejmeme  
z plotny a necháme 24 hodin 
louhovat. 
Druhý den výluh scedíme a opět 
přivedeme k varu a za stálého 
míchání přisypáváme cukr a va- 
říme do požadované hustoty. 
Horký levandulový sirup, chcete-li  
med, plníme do skleniček, zavíč- 
kujeme a již nezavařujeme.
Recept uvítáte na uklidnění, při 
nespavosti či při bolestech hlavy.

cO Na Té lEVaNDUlI  
TaK VONÍ...
krásná květina, ale také léčivá rostlina i to je nádherná fialová levandule. 
Jemné fialové květenství se vznáší nad záhony a my jsme se rázem ve své 
fantasii přenesli z naší zahrady do slunné provence. právě teď v červenci  
až srpnu se sbírá květ i nať. suší se zavěšená ve stínu. 
Dali jsme se tedy společně do práce. Sklidit levanduli ze záhonů zvládli  
zdatní muži. Šikovné ženské ruce svázaly levanduli do pěkných snopků  
na sušení. Oblak vůně, který se kolem nás vznášel, přilákal nejednoho 
zvědavce, který se přišel podívat, co že to na té zahradě tropíme. Sluníčko  
se také přičinilo a tak jsme již za tři dny mohli zpracovat první sušenou  
levanduli. Přičinliví brigádníci dostali mimo občerstvení také pěkně  
uvázanou levandulovou paličku, jako odměnu za dobře vykonanou práci.  
Ale ta ještě nekončí. Čeká nás šití levandulových pytlíčků a polštářků a vázání 
levandulových paliček. Na to se chystáme na podzim. V sychravém počasí 
nám vůně levandule připomene letošní krásné horké léto. Určitě si společně 
zazpíváme „ty jsi má levandulová, celičká levandulová“, aby nám šla práce 
lépe od ruky. Sáčky a levandulové paličky se umisťují do skříní a prádelníků, 
vůně polštářků uklidňuje a působí proti nespavosti, celkové vyčerpanosti 
a potlačuje projevy strachu a paniky. Navozuje dobrou náladu. A jestli i vy 
toužíte po trošce dobré nálady, přijďte si koupit levandulový dáreček na naši 
„Vánoční prodejní výstavu“.

Radoslava Zahradníková, pracovník v sociálních službách  
pro nepedagogickou činnost, DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
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„Nováček“ opět na parníku
I letos se někteří stateční uživatelé  vydali na plavbu parníkem 
po přehradě Hracholusky. Tentokrát nás vezl pan Jaroslav  
Venclík z DaS MÚSS města Plzně. 
A bylo to skutečně vítané zpestření. Nejenže si v krátké době  
uměl získat všechny malé i velké uživatele, ještě jim ukázal cestou 
několik bunkrů a vysvětlil jim, k čemu sloužily. Plavba po pře- 
hradě byla ve slunečném počasí velmi příjemná. Ovšem obrovský 
úspěch měly na závěr zmrzlinový pohár a vychlazená limonáda.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

Sportovní hry
V úterý 15. srpna 2017 jsme uspořádali na zahradě našeho Domova  
sportovní dopoledne. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den a tak nic  
nebránilo tomu, aby si naši uživatelé vyzkoušeli své dovednosti v několika  
disciplínách. Na fyzickou stránku byly zaměřené disciplíny „Střelba na branku“ 
hokejbalovou hokejkou a míčkem, míčem „Hod na koš“ a „Házení kroužků“  
na tyčku. Na soustředění a motoriku se orientovala disciplína „Lov ryb“,  
bylo třeba na udici s magnetem přichytit rybu s magnetem. Kognitivní funkce  
pak procvičovaly „Skládačky“ - uživatelé si mohli vybrat z různorodých 
skládaček a motivů. Následující den proběhlo losování, při kterém byli  
vylosováni tři soutěžící, kteří byli odměněni drobným dárkem. Všichni účast- 
níci sportovních her obdrželi diplom za účast a zdárné splnění disciplín. 

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


