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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

Canisterapie  
v „Jitřence“
V tomto měsíci nás nově začali 
navštěvovat noví kamarádi. Sedmi- 
letý Retriever Charlie a Jack Rus- 
sell Cherry. Snad každý člověk má 
rád zvířata, nebo k nim má alespoň 
blízký vztah. Nejvěrnější ze všech  
je však pes. Umí naslouchat, mazlit 
se, potěšit. Už jen svou přítomností 
dokáže vyvolat dobrou náladu.  
A o tom, že úsměv léčí, není pochyb.  
Naši uživatelé si tyto dva chlupáče 
okamžitě oblíbili a i ti ostýchavější 
se zanedlouho osmělili a nebyl pro 
ně problém pejsky hladit, mazlit se 
s nimi, nebo jim podat nějaký ten 
pamlsek. Ti odvážnější si vyzkoušeli  
i psí masáž. Jelikož se oba pejsci 
velice rychle stali našimi oblíbenci  
a jejich přítomnost působí na naše 
uživatele pozitivně, budou nás 
navštěvovat pravidelně každý měsíc.

Monika Strychová, PSS  
pro výchovnou nepedagogickou 

činnost, DS „Jitřenka“

Masopust
letos začalo postní období opravdu brzy, tedy již na valentýna.  
v našem Domově jsme slavili masopust vlastně dvakrát. 13. února 2018  
s harmonikářem panem Josefem pospíšilem při muzikoterapii a dá se  
říci, že hlavní fašank, ostatky, šavle, dvoračky, končiny, obecně karneval 
(pochází nejspíš z italského carne levare, „dát pryč maso“), tedy maškarní 
zábava prošla Domovem ve středu 21. února 2018. 
Kromě toho, že k poslechu hráli naši oblíbení Plzeňští heligonkáři, nechyběl 
správný masopustní průvod. Vedl jej Laufr, následován Medvědářkou  
a Slaměným, uzavíral ho Brůna. Že nevíte, kdo je Brůna? Tato maska měla  
být hrůzostrašná, proto se měla podobat žirafě, koze nebo velbloudu.  
Hlavním znakem byly kozí nebo zahnuté rohy z berana... Průvod si došel 
ke starostce obce (Domova) pro požehnání, následoval přípitek a již nic  
nebránilo trachtaci a veselí. Mezi hraním dostávali přítomní neodmyslitelné 
koblihy a kávu. Ten den neodcházel z jídelny Domova nikdo smutný nebo 
zamračený, ba právě naopak. Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



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, odst. 2 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

VýběroVé (konkursní) řízení
na obsazení poziCe 

VeDouCí ÚtVaru „ekonoMiCké oDDěLení“

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 pouze pro stávající 
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 další kvalifikace
 Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, zna- 
 lost účetních a manažerských informačních systémů,  
 zkušenosti s ekonomickým řízením příspěvkových  
 organizací, vysoká úroveň práce na PC v oblasti  
 operačního systému Windows (MS Word, MS Excel,  
 MS Outlook, MS PowerPoint).
 Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie závěrečného vysvědčení  
 současně s předložením originálu či úředně ověřené  
 kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.

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

❚ Nástup do pracovního poměru nejpozději  
 dne 1.5.2018

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti  
 ekonomického řízení příspěvkové organizace

❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí

❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim

❚ Odměňování ve 12. platové třídě podle platného  
 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

❚ Nadstandardní příplatek za vedení 

❚ Nadstandardní osobní příplatek 

❚ Nadstandardní odměny

❚ Řadu zaměstnaneckých výhod

❚ Příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění  
 zaměstnanců

❚ Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců

❚ Příspěvek zaměstnavatele na dovolenou zaměstnanců

❚ Zvýhodněný datový tarif pro soukromá volání  
 zaměstnanců v síti O2

❚ Masáže, vstupenky do bazénu

❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová  
 a fotbalová utkání

❚ Možnost zajištění místa v dětské skupině Malíček  
 (pro děti ve věku od 18 do 36 měsíců)

❚ A další



přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „výběRovÉ 
(konkuRsní) Řízení na obsazení pozice  
veDoucí útvaRu „ekonomickÉ oDDělení“ 
s uvedením dalšího textu: „neotvíRat“ odevzdá 
uchazeč do 8.00 hodin dne 27. března 2018 do po- 
datelny 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 3. „Uchazeč  
 musí splňovat následující podmínky a doložit  
 následující dokumenty“.

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice  
Vedoucí útvaru „Ekonomické oddělení“ proběhne  
ve dvou kolech:

1. kolo Posouzení přihlášek uchazečů z hlediska for- 
  málního - otevírání obálek (27.3.2018 od 10.00  
  hodin)

2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího  
  uchazeče (30.3.2018 od 8.00 do 10.00 hodin)

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději 
dne 31. března 2018.

Masopust V „petrkLíči“
Masopustní veselice, veselá je převelice. 
Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. 
Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede.
Měsíc únor je čas masopustu, masek a karnevalů nejen ve městech  
a na vesnicích, ale i v našem Domově. Únor je také ve znamení setká- 
vání dětí a našich obyvatel, kteří dětské návštěvníky vždy rádi přivítají. 
Kolem 130 dětí ze sousední 90. mateřské školky navštívilo náš Domov 
14.2.2018. Děti ve věku od 3 do 6 let se zúčastnily karnevalového 
průvodu v krásných kostýmech a maskách. Děti se nám nejenom 
předvedly ve svých převlecích, ale také nám své masky představily. 
Mohli jsme vidět vodníka, červenou karkulku, princezny, víly, 
čarodějky a také indiána, policistu, nebo šerifa. Program byl protkán  
i krátkými vystoupeními jednotlivých tříd, kdy nám děti společně  
zazpívaly několik písniček. Masopustní průvod byl opravdu velkolepý 
a veliké poděkování patří paním učitelkám, rodičům a hlavně dětem 
ze třídy  „Berušek“, „Oveček“, „Veverek“, „Myšek“, „Ježků“ a „Zajíců“.

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



návštěva ze záchranné 
stanice živočichů
už jste si někdy pohladili živou sovu pálenou? vnímat hebké  
a měkké doteky mohli naši uživatelé díky karlu makoňovi, který 
bílou sovu pálenou přinesl ukázat do našeho Domova v pondělí  
5. února 2018. tento druh sovy má na zádech krásnou perleťovou 
kresbu a je považována za nejhezčí sovu v evropě. v poslední  
době se její stavy v přírodě zvedly, ale ještě před 25 lety byla  
na vyhynutí, neboť ji ničí přípravky proti myším, likvidují ji kuny  
a hodně jich zahyne na silnicích.
Pan Karel Makoň je vedoucím a spoluzakladatelem DES OP Záchranné  
stanice živočichů v Plzni. Jeho silný vztah k přírodě a zvířatům  
se rozvíjel už od dětství a nakonec vyústil v založení organizace  
- Dobrovolného ekologického spolku Ochrana ptactva (DES OP),  
a následně založení Záchranné stanice živočichů. Ve své zajímavé  
prezentaci nás pan Karel seznámil nejen s volně žijícími druhy 
ptáků, ale i s problémy vzájemného soužití lidí a volně žijících zvířat. 
Během promítání jsme si mohli jednotlivé druhy ptáků nejen zblízka 
prohlédnout, ale i podle zvukového záznamu poznávat o jaký druh  
se jedná. Komentované promítání se našim seniorům velmi líbilo  
a panu Karlu Makoňovi za poutavý program děkujeme.

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

„noVáček“  
a „Jitřenka“ 
tančí
Uživatelé DOZP „Nováček“ a DS  
„Jitřenka“ společně protančili odpo- 
ledne v jídelně „Nováčku“. K tanci 
jim hrál pan Roman Audes s kole- 
gou. Všichni se společně dobře bavili, 
někteří uživatelé si dokonce zazpívali 
do mikrofonu jako skuteční zpěváci.

Jana Kryčová, vedoucí útvaru 
Výchova, DOZP „Nováček“



Hrajeme (si) rádi 
Aktivity s hudbou patří v našem Domově mezi ty nejoblíbenější.  
Poslech, hraní na hudební a rytmické nástroje nám přináší veliké potěšení. 
Produkce hudby rozvíjí sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, 
cit pro rytmus a cit pro melodii. V pátek 9.2.2018 nás poprvé navštívila 
kolegyně, paní Vendula Peštová, která provedla naše uživatele cestou 
tónů, her, zpěvu, zábavných improvizací a relaxace. Uživatelé Domova  
„Sněženka“ si dopolední muzikoterapii užili a příjemně se naladili  
na celý zbytek dne. Tímto Vendule děkujeme a velice se těšíme na další 
příjemně strávené dopoledne za doprovodu hudby. 

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

zLatoVLáska
Na závěr měsíce února přijela mezi uživatele DZR 
„Čtyřlístek“ početná Divadelní skupina Svazu důchodců 
Líně - Sulkov, aby předvedla ochotnické představení 
pohádky Zlatovláska. Představení bylo dotažené do nej- 
menších detailů. Herci hráli s nasazením, kulisy pevně 
stály (jezdily, kam měly - loďka) na svých místech, rekvi- 

zity létaly (ptáci, krkavci), pluly (ryba), nápověda konala, 
co měla a mravenci se činili (děti), aby Jiříkovi pomohli. 
Prostě tak, jak to má na správném divadle být. Ochot- 
níky uvedla a představila hrdá vedoucí Svazu důchodců 
paní Brantnerová a přítomní uživatelé si celé dopoledne 
náramně užili. 

Radka Vondrášková, vedoucí pracovníků pro základní 
výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“



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, odst. 2 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

VýběroVé (konkursní) řízení
na obsazení poziCe 

VeDouCí ÚtVaru „spráVa MaJetku“

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 pouze pro stávající 
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 další kvalifikace
 Vysokoškolské vzdělání technického, ekonomického  
 či právního směru, znalost pravidel investiční činnosti  
 v příspěvkových organizacích, zkušenosti s řízením  
 kolektivu zaměstnanců, vysoká úroveň práce na PC  
 v oblasti operačního systému Windows (MS Word,  
 MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint).
 Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie závěrečného vysvědčení  
 současně s předložením originálu či úředně ověřené  
 kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.

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

❚ Nástup do pracovního poměru nejpozději  
 dne 1.5.2018

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti  
 ekonomického řízení příspěvkové organizace

❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí

❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim

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

❚ Nadstandardní příplatek za vedení 

❚ Nadstandardní osobní příplatek 

❚ Nadstandardní odměny

❚ Řadu zaměstnaneckých výhod

❚ Příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění  
 zaměstnanců

❚ Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců

❚ Příspěvek zaměstnavatele na dovolenou zaměstnanců

❚ Zvýhodněný datový tarif pro soukromá volání  
 zaměstnanců v síti O2

❚ Masáže, vstupenky do bazénu

❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová  
 a fotbalová utkání

❚ Možnost zajištění místa v dětské skupině Malíček  
 (pro děti ve věku od 18 do 36 měsíců)

❚ A další



přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „výběRovÉ 
(konkuRsní) Řízení na obsazení pozice  
veDoucí út vaRu „spRáva maJetku “  
s uvedením dalšího textu: „neotvíRat“ odevzdá 
uchazeč do 8.00 hodin dne 27. března 2018 do po- 
datelny 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 3. „Uchazeč  
 musí splňovat následující podmínky a doložit  
 následující dokumenty“.

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice  
Vedoucí útvaru „Správa majetku“ proběhne  
ve dvou kolech:

1. kolo Posouzení přihlášek uchazečů z hlediska for- 
  málního - otevírání obálek (27.3.2018 od 10.00  
  hodin)

2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího  
  uchazeče (30.3.2018 od 10.00 do 12.00 hodin)

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení 
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději 
dne 31. března 2018.

„noVáček“ a „Jitřenka“  
zase spoLu
měsíc únor byl opět ve znamení společných kulturních akcí 
Dozp „nováček“ a Ds „Jitřenka“.
Pan Psohlavec s interaktivním divadélkem Letadlo přijel  
do „Nováčku“ s pásmem na téma Zima. Uživatelé obou útvarů 
se hravou formou dozvěděli, co je hlavním ukazatelem tohoto 
ročního období v přírodě, jaké jsou druhy zimních sportů  
a jaké oblečení je vhodné do zimy.
Copak nás asi čeká příště na téma Jaro?

Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“
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koncert alžběty a kryštofa
velmi si ceníme opětovné návštěvy sourozenců alžběty a kryštofa  
kohoutových, kteří v našem Domově uspořádali 15.2.2018 koncert vážné 
hudby, hodný na slovo vzatých profesionálů. alžběta skvěle zahrála  
na koncertní kytaru skladby od J. s. bacha a J. a. losy. kryštof zazářil 
houslovým dlouhým partem, prý pro mnohé hudebníky nezahratelnou 
skladbou od n. paganiniho. Další skladbou byla sonáta od J. s. bacha. 
to, že jsou oba sourozenci všestranně nadaní, potvrzuje i jejich studium, 
které je zaměřeno nejen hudebním směrem.
Kryštof studuje v Anglii na prestižní chlapecké soukromé střední škole  
Whitgift School v Londýně hudbu, matematiku a španělštinu. Zároveň  
v Londýně studuje o víkendech univerzitu Guildhall School of Music  
and Drama. Alžběta je také velmi činorodá a také souběžně studuje dvě 
školy. Je studentkou druhého ročníku na ČVUT, obor stavební inženýrství  
a zároveň studuje druhým rokem AMU, obor kytara.
Oběma sourozencům za nádherný hudební zážitek děkujeme a o to víc  
si jejich návštěvy vážíme, neboť si ve svém plném kalendáři našli čas pro 
návštěvu našeho Domova, a to přesto, že Kryštof přiletěl z Anglie domů jen 
na pět dní.

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

i V ziMě aktiVně
V únoru nebyla o mrazivé dny nouze. I v tomto chladném období se objevily dny, které s sebou nesly  
předzvěst jara. My jsme se snažili každý z těchto slunečných dnů aktivně využít. Jakmile vysvitlo slunko  
a rtuť teploměru stoupla výš, hned jsme vyrazili do nedalekého parku. Pobytem na čerstvém vzduchu  
jsme si protáhli svá unavená těla a vyčistili svou mysl. Už se těšíme, až se jaro zase ujme vlády a my  
si budeme moci užívat všudypřítomné probouzející se přírody. 

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


