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PROSTOR  
PRO DUŠI 2018
Dne 29.5.2018 se naše dvě zařízení 
„Jitřenka“ a „Nováček“ zúčastnila  
už tradiční akce, kterou byl 17. 
ročník přehlídky tvořivosti a schop- 
ností lidí s postižením s názvem 
„Prostor pro duši“. 
Tato akce se každoročně koná v Ta- 
chově, v areálu kina Mže a pořádá 
ji DOZP Milíře. Tento projekt dává 
od roku 2001 prostor zdravotně 
postiženým osobám předvést své 
schopnosti a dovednosti ve zpěvu, 
tanci, dramatizačním nebo pohybo- 
vém vystoupení. Letošního ročníku 
se zúčastnilo 19 institucí, mezi nimi 
i naši uživatelé, kteří se účastní  
od prvních ročníků. Již od února  
probíhaly přípravy na tuto akci, vy- 
mýšlela se choreografie, připravovaly 
kostýmy, rekvizity. Tento rok mělo 
naše vystoupení název „Hudební prů- 
řez stoletím“, kdy se v minutových  
intervalech střídaly písně od roku 
1918 až do současnosti. Naši uživa- 
telé se vystřídali v rolích zpěváků  
jako je Karel Gott, Michal David 
nebo Waldemar Matuška. Nechybělo 
ani taneční vystoupení z éry válečné 
a poválečné. Zavzpomínali jsme  
i na rok 1989 a Martu Kubišovou. 
Vystoupení mělo úspěch nejen v Ta- 
chově, ale i na Zahradní slavnosti  
v DZR „Čtyřlístek“.

Marcela Ciňková, 
PSS pro výchovnou nepedagogickou 

činnost, DS „Jitřenka“

Požární cvičení ve „Čtyřlístku“
Dne 20.6.2018 během dopoledních hodin proběhlo v Domově se zvlášt- 
ním režimem „Čtyřlístek“ ve spolupráci z hzs plzeňského kraje,  
územního odboru plzeň taktické požární cvičení. nasimulovala se situace,  
v níž vlivem technické závady na televizoru ve společenské místnosti  
ve 2. np objektu dojde k zahoření. následně dochází k silnému zakouření  
celé chodby a rychlému rozšíření požáru ze společenské místnosti dále 
chodbou, což znemožní uživatelům výstup z pokoje do únikové cesty.
Účelem cvičení bylo ověřit spojení v prostorách Domova, prověřit činnost 
zaměstnanců po vyhlášení požárního poplachu, jejich spolupráci a komu- 
nikaci se zasahujícími jednotkami HZS. Toto cvičení bylo jistě i dobrou 
zkušeností také požárním jednotkám, které zase mohly ověřit své taktické  
postupy, akceschopnost, vzájemnou spolupráci, komunikaci a rychlé  
operativní rozhodování velitelů v prostorech, kde se nachází osoby se sní- 
ženou schopností pohybu a orientace. Pokračování na straně 2.



Požární cvičení ve „Čtyřlístku“
Dokončení ze strany 1.
Po „zakouření“ celé chodby ve II. NP pavilonu „A“ na DZR Čtyřlístek  
byla velitelem HZS spuštěna akce. Na oddělení byla sepnuta siréna,  
vypnut elektrický proud. Zaměstnanci okamžitě na patře i na schodišti 
otevřeli okna a uzavřeli všechny protipožární dveře, čímž zajistili 
přirozené odvětrávání a omezili šíření kouře do dalších částí budovy. 
To už byly přítomny jednotky HZS, jimiž byli uživatelé evakuováni  
ze svých pokojů přes zakouřenou chodbu pomocí dýchacích přístrojů.  
K evakuaci byly použity i evakuační podložky, které zajišťují rychlý  
přesun částečně či plně imobilních uživatelů. Evakuovaní uživatelé pak 
byli přebíráni pečovatelkami, které je odváděly druhým křídlem chodby  
dále k evakuačnímu výtahu a následně ven do zahradního altánu. Tam 
byly k dispozici i zdravotní sestry, které by v případě potřeby zajistily  
zdravotní péči a první pomoc. 
Tímto bych ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se taktického  
požárního cvičení účastnili, za rychlé jednání, pomoc zasahujícím  
jednotkám, zároveň dodržení požárních předpisů organizace a celkové  
zvládnutí i organizaci nasimulované situace. A v neposlední řadě také 
uživatelům, kteří byli přímými aktéry cvičení, za jejich vstřícnost a sta- 
tečnost, kterou během „akce“ prokázali. Opouštět pokoj za pomoci  
hasiče, v úplné tmě a s dýchacím přístrojem jistě není lehkým úkolem, 
který by každý z nás tak výborně zvládl.
Celé taktické cvičení proběhlo hladce a bez komplikací. Bylo potvrzeno,  
že dodržování požárních předpisů a plnění úkolů v požární prevenci  
je potřeba stále řádně uplatňovat a že i zkouška takovéhoto cvičení  
je přínosem. Štěpánka Huclová, referent BOZP, PO

„HenDIkeP není 
PřekážkOU“
O tom se přesvědčily děti z Domova 
pro osoby se zdravotním postižením 
„Nováček“, které se v neděli 10.6. 
2018 zúčastnily I. ročníku dětského 
běžeckého závodu ŠKODALAND 
RACE JUNIOR. Jednalo se o závod  
v nerovnoměrném terénu, při kte- 
rém bylo třeba překonat 11 překážek 
jako běh přes pneumatiky, zdolání 
zdi, přenášení písku, plazení pod 
maskovací sítí, přechod přes kla- 
dinu, překonání pyramidy sestavené 
z balíků slámy, přenášení špalků, 
vodní příkop a další. Soutěžilo se  
v několika kategoriích podle věku  
a ten, kdo zrovna nesoutěžil, si mohl 
užít doprovodný program. 
Každý účastník závodu obdržel trič- 
ko, čelenku, drobné dárky a nádher- 
nou medaili. V každé kategorii byli 
ještě oceněni první tři nejrychlejší 
závodníci. 
Moc děkujeme panu Michalovi 
Boháčkovi ze Spolku Kukačky z.s., 
který celou akci vymyslel a ve spolu- 
práci s Úřadem městského obvodu 
Plzeň 3 uskutečnil.
Děti si celou akci moc užily a těší se 
na II. ročník!

Mgr. Věra Kotrbatá, 
vedoucí útvaru DOZP „Nováček“



Československé 100letí
ale také 20. výročí pořádání zahradních slavností v DzR „Čtyřlístek“  
se 13. června 2018 oslavovalo. ten den vyšla meteorologům předpověď  
do puntíku. Dopoledne pršelo, jen se lilo, ale vystupujícím to nic  
nevadilo (snad mi laskavý čtenář odpustí tento jednoduchý rým...). 
Pršelo vlastně na všechny dopolední vystupující a opravdu všichni déšť  
i samotné vystoupení zvládli s grácií a úsměvem na tváři! Celou slavnost 
tradičně oficiálně zahájila Bc. Eva Herinková, náměstkyně primátora města 
Plzně pro oblast školství a sociálních věcí. Dopolední program uzavřela 
Sluníčka - Dětský pěvecký sbor z 15. ZŠ a malá gejzírová show. Po přestávce 
odpolední část otevřely děti z chválenické ZUŠ, následováni Usměváčkem, 
folklórním souborem z Horní Břízy. Třetí skupinou, která okrášlila naši 
trikolórní mozaiku byly sokolky z T. J. Sokol Plzeň Skvrňany. „100letý průřez  
módou“ v podání Projektu Plzeň 1945 vyvolal vzpomínky na to, co se  
nosilo. Než zahráli a zazpívali oblíbení plzeňští Pětatřicátníci, odpolední  
blok vystoupení uzavřela skupinka gymnastek z Bolevce. Celý den bylo  
U Švejka nabízeno masité občerstvení, pivo, káva a další dobrůtky. Opět  
se činily také prodavačky u „stánku“ s výrobky uživatelů, mnoho návštěvníků 
si odnášelo krásná díla z našich dílen. Atmosféru slavnosti opepřila ukázka  
techniky z garáží Military Car Clubu a dva průvodci na chůdách Hugo  
a Petronel z Ledovce. Červeno-modro-bílá slavnost se beze zbytku vydařila, 
uživatelé stále vzpomínají, každý si našel to své, co více si můžeme přát? 

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



kAŠPeRkY POPáTÉ
opět uběhl rok a nastal den, na který se již uživatelé z Dozp „nováček“ 
dlouho těšili a odjeli na rehabilitační pobyt do kašperských hor do penzionu 
k panu holečkovi. letošní pobyt byl jiný, nejen že se změnily některé tety, 
protože stálice šly do důchodu, ale společně jeli i 2 uživatelé z Jitřenky.
Po příjezdu, ubytování, skvělém obědě a odpočinku následovala okružní  
turistika a seznámení nováčků s nádherným okolím, s výhledy na panoramata 
Šumavy ze Šibeničního vrchu a krásný výhled na hrad Kašperk. 
Celých pět dní bylo slunečné počasí. V úterý měli uživatelé sportovní dopo- 
ledne. Soutěžilo se např. v slalomu na koloběžkách, hodu míčem na kyblíky  
a kdo jich shodí nejvíce, v hodu míčky do stavebního kolečka a poznávání  
známé písničky dle zahrané melodie. Každý předvedl sportovního ducha  
a snahu o co nejlepší osobní výkon.
Letos jsme si splnili cíl, který jsme si dali v loňském roce, vidět americké  
bizony na vlastní oči. A opravdu se nám to podařilo. Leželi na pastvině, unaveni 
horkem, tak jsme se na ně mohli dlouho dívat.
Další den jsme absolvovali několikakilometrový celodenní výlet kolem Vydry, 
který se opět vydařil. Odměnou pak pro každého turistu byla velká zmrzlina.
Ve čtvrtek měli uživatelé hru Cestu za pokladem, při které plnili jednoduché 
úkoly. Pokladem a odměnou za splnění úkolů byl pytel plný sladkých dobrot. 
Odpoledne si pak všichni pochutnali na zmrzlině.
Na závěr celého pobytu a na rozloučenou byl přichystaný táborák s opékáním 
klobás, ke kterému nesměla chybět kytara a zpěv.
Celý pobyt jsme si všichni náramně užili.
Velké poděkování patří zúčastněným skvělým tetám z Nováčku Mileně  
Králové a Anetě Šteklové, z Jitřenky Mgr. Vendule Peštové a samozřejmě panu 
Holečkovi, za super věnovanou péči.

Lenka Pecková, vedoucí útvaru Zdravotní péče, DOZP Nováček

návštěva ZOO Plzeň
V posledním červnovém týdnu jsme navštívili plzeňskou zoologickou 
zahradu. Je to druhá největší ZOO u nás a zároveň i nejnavštěvovanější 
atrakce v Plzeňském kraji. Navíc se pyšní největším počtem zvířat  
v České republice. Počasí nám přálo, tak jsme si návštěvu patřičně 
užili. Viděli jsme spoustu zajímavých zvířat a nechybělo ani posezení  
v oblíbeném kiosku. Z celé ZOO se nejvíce líbila velká zvířata jako žirafy, 
medvědi, lvi a nosorožci. Na delší dobu jsme se zastavili u výběhu vlků 
hřivnatých, kde jsme mohli pozorovat jejich krmení. Viděli jsme, že se 
budují nové pavilony, a že se celá ZOO bude rozšiřovat. Nejvíce se naši 
uživatelé těší na slony, kteří v průběhu pár let budou v zahradě k vidění.

Monika Strychová, PSS pro výchovnou  
nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“



Osmiboj seniorů  
a zdravotně postižených 
z pobytových zařízení 
Zbůch 2018
Ráno jako malované přivítalo letošní účastníky pravi- 
delného sportovního klání na počátku léta v centru  
pobytových a terénních sociálních služeb zbůch.  
po slavnostním nástupu a zahájení se jednotlivá 
družstva sportovců rozešla na perfektně připravená 
sportoviště. tradiční střelba ze vzduchovky byla ten-
tokrát nahrazena střelbou z pistole. hod šipkami, 
kuželky, srážení plechovek, bocca, trénink paměti,  
chytání ryb, byly nám již známé disciplíny.
MÚSS města Plzně reprezentovala tři družstva. Domov 
se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Denní stacionář 
„Jitřenka“ a družstvo složené z účastníků Domov  
se zvláštním režimem „Petrklíč“ a DOPZ „Nováček“. 
Všichni soutěžili s nadšením a s nasazením všech svých 
sil. Během absolvování jednotlivých disciplín jsme vy- 
užili možnosti občerstvení v bohatě zásobeném stánku  
i odpočinku ve stínu stromů. Ani tentokrát se naši  
sportovci v konkurenci neztratili. Pohár za první mís-
to v družstvech opět putoval do MÚSS města Plzně.  
Tentokrát se o to zasloužilo družstvo složené z účast- 
níků DZR „Petrklíč“ a DOZP „Nováček“. Blahopřejeme! 
Z rukou vedoucí OSS MMP Mgr. Aleny Hynkové všichni 
zúčastnění obdrželi účastnické diplomy a upomínkové 
předměty. Díky krásnému počasí, perfektně připraveným 
sportovištím a milým pořadatelům jsme si užili báječný 
aktivně prožitý den. Děkujeme všem organizátorům  
a těšíme se na setkání zase za rok. Sportu zdar! 

Radoslava Zahradníková, pracovník v sociálních službách 
pro nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“

BUBlInkY
Středeční dopoledne 27.6. se u nás v Domově neslo  
v indiánském duchu. Se svým tématicky laděným  
vystoupením nás navštívily děti ze sborečku „Plzeňské 
bublinky“. Připravily si pro naše uživatele pásmo básni- 
ček a písniček, nechyběly ani vyráběné kulisy a nástroje.  
Uživatele odměnily za hudební kvíz nejen vyrobený-
mi dárky ale i pravým indiánským líčením. My jsme 
samozřejmě dárečky oplatili drobnou sladkostí. 

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



OSmIBOj SenIORů  
A ZDRAvOTně POSTIženýcH
Jako již poněkolikáté, tak i tento rok byl ve Zbůchu uspořádán Osmiboj seniorů 
a zdravotně postižených. Dne 20.6.2018 se ho ve smíšeném družstvu s DZR 
„Petrklíč“ zúčastnili i naši uživatelé z DOZP „Nováčku“. Zúčastnili se také  
kamarádi z DS „Jitřenky“ a DZR „Čtyřlístku“. Dále ze stacionáře Domovinky  
a Človíčka. Svoje zastoupení samozřejmě měl i pořadatel osmiboje CPTS 
Zbůch. Celkem společně změřilo sílu devět družstev. Soutěžilo se v rozličných 
disciplínách, jako je chytání rybiček, hod míčkem na plechovky, v šipkách nebo 
třeba v závěsném kuželníku či střelbě z pistole na terč. V průběhu soutěžení  
se soutěžící posilnili ve stánku s občerstvením, který nabídl ovoce, koláče, kávu  
a studené pití. Hráči byli příjemně vtažení do soutěžení a všechny to moc  
bavilo. Hra byla napínavá až do poslední chvíle, protože nikdo nevěděl, jak si 
vedou soupeři. Při slavnostním vyhlášení byli všichni napjatí a v očekávání. 
Vítězem se nakonec v zastoupení týmů stalo naše smíšené družstvo DOZP 
„Nováček“ s DZR „Petrklíč“. V jednotlivcích potom zvítězil p. Květ z „Petrklíče“. 
Osmiboj byl zakončen slavnostním obědem a všichni se už těší na další rok!

Jiří Tvrdík, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

Putování po kanadě  
s „klubem cestovatelů“
Do našeho klubu cestovatelů přijala pozvání rodilá kanaďanka 
bethany Giovanetto, která nám o své zemi vyprávěla mnoho  
zajímavostí a také odpovídala na dotazy našich uživatelů. Její 
prezentace byla překládána z angličtiny do češtiny. komentovaný 
cestopis s promítáním proběhl v jídelně DzR „petrklíč“ 18.6.2018. 
Bethany je 17letá dívka, která přijela do Čech na roční studium. 
Během této doby poznávala českou kulturu, české zvyky a také si 
zde vytvořila nová pevná přátelství. Bethany se účastnila výměnného 
programu, který je zaměřen na rozšíření vzdělání, znalostí a zku- 
šeností mladých lidí. Tento program mládeže zajištuje nezisková 
mezinárodní organizace Rotary Internacional.
Našim uživatelům se cestopis s promítáním velmi líbil a jejich 
poděkování patří nejen Bethany za zajímavou prezentaci, ale také 
Anně Nguyenově ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění  
a designu, za perfektní překlad z angličtiny do češtiny.

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



Již tradičně naše slavnostní odpoled- 
ní grilování zahájila vedoucí útvaru 
Bc. Libuše Šebestová a jako první 
bod programu uvedla vystoupení 
našich uživatelů. Představení, které 
naši obyvatelé po dobu dvou měsíců 
nacvičovali na Zahradní slavnost  
v DZR Čtyřlístek bylo na téma 100leté 
výročí založení československého 
státu. My jsme si vybrali píseň 
„Čechy krásné, Čechy mé“, kterou  
nazpíval několikanásobný český sla- 

vík Karel Gott. Při našem tanečním 
vystoupení vsedě jsme tentokrát 
použili barevné duhové šátky. Na- 
plánovaný kulturní program byl 
opravdu mezigenerační, neboť vy- 
stoupili naši uživatelé, tedy senioři, 
dále ženy středního věku z taneční 
skupiny Adeto a dětský soubor  
lidových písní a tanců Boleváček. 
Během kulturního programu si naši  
obyvatelé pochutnávali na grilo- 
vaných párcích a klobásách, které 

Zahradní slavnost
Ve středu 13. června se již tradičně uskutečnila na Kotíkovské ulici  
zahradní slavnost, na kterou jsme byli také pozváni. Tentokrát se nesla  
v tématu „Československé 100letí“. Ačkoli počasí nám zprvu házelo klacky 
pod nohy, nakonec se umoudřilo a my jsme si mohli společně s přáteli  
z MÚSS Plzeň užít příjemné dopoledne plné krásných vystoupení, dobrého  
jídla a pití a především skvělé společnosti. I letos jsme měli možnost  
vystavit a ukázat výrobky z našich dílen a zároveň se inspirovat  
a pokochat šikovností ostatních. Velice děkujeme řidičům za přepravu 
na slavnost, pořadatelům za perfektní organizaci a všem, kteří nás svou 
přítomností a dobrou náladou nabili pozitivní atmosférou. 

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

TRADIČní gRIlOvání
naše červnové grilování se odehrálo hned následující den po zahradní 
slavnosti v DzR Čtyřlístek. počasí se již umoudřilo, takže jsme nezmokli  
a dokonce mezi mraky prokukovaly sluneční paprsky. 

jsme dostali darem od rodiny jed- 
noho z našich uživatelů. Kdo chtěl, 
mohl se osvěžit vychlazeným pivem. 
Poděkování za vystoupení patří  
vedoucí taneční skupiny Adeto,  
Veronice Máslové z Mezigeneračního 
a dobrovolnického centra TOTEM 
a paní Věře Řežábové, která vede 
dětský soubor lidových písní a tanců 
Boleváček. Velký dík patří také všem 
zaměstnancům, kteří se na organi- 
zaci a realizaci podíleli a přispěli tak 
velkou měrou k celkové spokojenosti 
našich obyvatel.

Šárka Bartošková, 
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost,  
DZR „Petrklíč“



Do Zbůchu pro vítězný pohár
veliká radost, která následovala při vyhlášení vítězů „osmiboje seniorů 
a zdravotně postižených” ve zbůchu, byla provázena veselím a nadšením, 
neboť vítězným družstvem se stali naši uživatelé z DzR „petrklíč“  
a Dozp „nováček“, kteří společně vytvořili pětičlenný soutěžní tým.  
toto vítězné družstvo jako odměnu za své snažení v nelehkých disci- 
plínách získalo pamětní pohár, krásně ozdobený velký dort, tašku  
s upomínkovými předměty, diplom za 1. místo a pamětní list. 
V soutěži jednotlivců vyhrál zlatou medaili pan Bohumil Květ z DZR 
„Petrklíč“, který získal ve střelbě pistolí do terče 39 bodů ze 40 a při mini- 
golfu se mu podařil další husarský kousek, neboť na jeden úder golfovou  
holí dostal míček od startovní čáry přes překážky rovnou do jamky. Jeho 
výkon překvapil a po zásluze  sklidil slova uznání. Náš odhodlaný tým musel 
zvládnout rozmanité úkoly jako je hod šipkou na terč, ruské kuželky, hod  
tenisovým míčkem na pyramidu z plechovek, pamětní kvíz, lovení rybek, 
boccia, minigolf a střelbu pistolí na terč. Naši soutěžící se žádné z disciplín 
nezalekli a s plným nasazením se zhostili jednotlivých úkolů na výbornou. 
Samotné zápolení doprovázela dobrá nálada, příjemné teplé počasí a také 
osvěžující občerstvení. 
Za pozvání a perfektně připravenou sportovní akci, která se uskutečnila  
ve středu 20.6.2018, děkujeme zaměstnancům a vedení z Centra pobytových 
a terénních sociálních služeb Zbůch a Odboru sociálních služeb Magistrátu 
města Plzně. Poděkování za skvělou spolupráci patří i zaměstnancům do- 
pravy MÚSS, konkrétně paní Petře Stehlíkové, která naše družstvo bezpečně  
a bez problémů do Zbůchu dopravila.

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



V pátek 22. června jsme u nás v Domově uspořádali 
ve spolupráci se studenty ze Střední odborné školy  
profesora Švejcara a za podpory paní učitelky Mgr.  
Hany Vozkové sportovní dopoledne zakončené opéká- 
ním špekáčků. Pro klienty byl připraven program  
s několika stanovišti. Nechyběly sportovní aktivity,  
jako jsou kuželky nebo kroket, a na své si přišli i ti, 
kteří dávají přednost vědomostním soutěžím. Studenti 

samostatně pro naše klienty připravovali nejrůznější 
aktivity, kvízy a hádanky. Aktivně strávený čas se 
nedal zakončit jinak než čerstvým, na ohni pečeným 
špekáčkem a vychlazeným pivem či limonádou. Velice 
děkujeme celé třídě i paní učitelce za uskutečnění této 
akce a možnost strávit spolu s nimi příjemné dopoledne.

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

DIAnkA A TOPInkA
tato milá a nevšední jména patří dvěma neobyčejným koníkům, kteří 
si  nejen svým vzhledem, ale hlavně svou přítulností a bezprostředností 
získali srdce našich uživatelů hned při prvním setkání, které proběhlo 
v areálu naší zahrady 30.5.2018. naši obyvatelé mohli koníky hladit,  
krmit je čerstvou mrkví, nebo je provést za uzdu po naší zahradě.  
koníčci byli velmi kontaktní a mazliví a svou přízeň dávali našim seniorům 
najevo speciálními koňskými pusinkami kamkoli se jim zamanulo. 
Dianka a Topinka jsou miniaturní koníci. Miniaturní kůň není pony,  
ale je to „zmenšený“ normální kůň, jehož výška v kohoutku by neměla 
přesáhnout 86 cm. Tyto koně mají mírumilovnou povahu a jsou velmi 
učenliví. Jsou zvláště v zahraničí používáni jako asistenční a vodící koníčci 
pro nevidomé, pro terapii v nemocnicích u dlouhodobě ležících pacientů,  
v dětských domovech, v domovech pro seniory, stacionářích atd. Tato 
dotyková a smyslová terapie pomáhá odbourávat bariéry, strachy a obavy.
Za návštěvu terapeutických koníků děkujeme paní Evě Trubačové, která  
se rozhodla nezištně pomáhat handicapovaným dětem, dospělým osobám  
a seniorům. Paní Eva o svých konících říká: „Kůň je společenské zvíře a jeden 
koník by byl smutný a neprospíval by, proto mám koníky dva. Když mají 
pomáhat, musí být o ně také dobře postaráno a musí být spokojení.“

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

Sportovní dopoledne se studenty



ZPRAVODAJ MÚSS PLZEŇ 
Vydavatel: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345 

povoleno Ministerstvem kultury České republiky ze dne 19.6.2006, registrační číslo: MK ČR E 16846

gDPR

vážené kolegyně a kolegové,
zřejmě jste všichni zaregistrovali, že dne 25.5. t.r. vstoupilo v účinnost 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé pod anglickou 
zkratkou gDPR), které výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů.
gDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v ev-
ropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů eU proti 
neoprávněnému zacházení s jejich daty, včetně osobních údajů. gDPR 
se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které 
zpracovávají data uživatelů.

Za účelem implementace GDPR do podmí- 
nek MÚSS Plzeň byl již počátkem tohoto 
roku ustanoven realizační tým složený  
z erudovaných zaměstnanců organizace, 
jehož cílem bylo aplikovat jednotlivá usta- 
novení a pravidla GDPR do činností jednot- 
livých gesčních útvarů včetně konkrétních  
odpovědných pracovníků. Vzhledem ke sku- 
tečnosti, že MÚSS Plzeň zpracovává aktuálně 
osobní údaje cca 2 000 osob (zaměstnanců 
i uživatelů jednotlivých služeb) je nanejvýš 
nutné, aby každý z nás minimalizoval 
možná rizika úniku osobních údajů jaké- 
hokoli charakteru. Tomuto se dá zabránit 
např. důslednou ochranou vlastních do- 
kladů proti zcizení, omezením přístupu 
cizím občanům do kanceláří a prostor, kde 
se pracuje s osobními údaji zaměstnanců  
či uživatelů a v neposlední řadě i zveřejňo- 
váním nežádoucích osobních údajů elektro- 
nickou cestou. Samozřejmostí by pak mělo 

být uzamykání veškerých dokladů obsahu- 
jících osobní údaje v době nepřítomnosti.
Všem zaměstnancům byla v současné  
době předložena k seznámení a k podpisu 
Informace o zpracování osobních údajů,  
kde najdete mj. i zmínku o tom, že MÚSS 
Plzeň jmenoval pověřence GDPR, na kte- 
rého se můžete obracet v případě nějakých 
dotazů či nejasností.
Chtěli bychom vás ujistit, vážené kolegyně 
a kolegové, že MÚSS Plzeň bude věnovat 
ochraně vašich osobních údajů maximální  
pozornost, aby nemohlo dojít k jejich zne- 
užití a bylo tak ochráněno vaše soukromí. 
Současně vás vyzýváme ke spoluúčasti  
na tomto procesu (viz výše), za což vám 
předem děkujeme.

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň
JUDr. Petr Hrbáček, pověřenec GDPR

gDPR


