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SPANILÁ JÍZDA
V „JITŘENCE“

Nový rok začal v „Jitřence“ velkou událostí. V rámci „Spanilé
jízdy“ nás 2. ledna navštívil primátor města Plzně Mgr. Martin
Baxa v doprovodu Mgr. Aleny Hynkové, MBA z OSS MMP.
Oba vzácní hosté si prohlédli náš stacionář, přátelsky si popovídali
s uživateli a zaměstnanci a předali dar, kterým byl vyřezávací strojek
Big Shot. Z dárku jsme měli všichni velkou radost, neboť ho využijeme
v dílnách na výrobu různých přáníček, dekorací a dalších předmětů.
Na oplátku jsme našim hostům předvedli vystoupení „Hudební průřez stoletím“, se kterým jsme loni slavili úspěchy na různých akcích.
Celou návštěvu primátora natáčel ZAK TV, která sestříhala z celé
„Spanilé jízdy“ krátkou reportáž a naši uživatelé byli nadšeni,
že se mohou vidět v televizním vysílání.
Marcela Ciňková,
PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost DS „Jitřenka“

V pátek 4. ledna se v dopoledních
hodinách chodbami Domova neslo
dětské švitoření. Navštívit nás totiž
přijely oblíbené „Plzeňské bublinky“
v doprovodu svých učitelek.
Pro naše uživatele si děti připravily
pásmo zimních a vánočních písní,
spoustu kulis, masek, výrobků a netradičních hudebních nástrojů. Uživatelé si mohli jako doprovod zahrát
na vyrobené famfrnochy či chřestidla.
První páteční dopoledne v tomto roce
za přítomnosti nadaných dítek jsme
si moc užili a již se těšíme na příští
návštěvu.
Ivana Syrovátková, pracovník
v sociálních službách pro výchovnou
činnost, DZR „Sněženka“

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 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

Výběrové (konkursní) řízení
na obsazení pozice

VEDOUCÍ ÚTVARU dzr „čtyřlístek“
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 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
Na obsazení pozice Vedoucí útvaru DZR „Čtyřlístek“
je požadováno ukončené vysokoškolské vzdělání
zdravotního, sociálního, ekonomického, technického
směru, znalost IT (MS Word, MS Outlook, MS Excell,
MS PowerPoint, ...)
Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,
či úředně ověřené kopie, dokladu prokazujícího
úspěšné vykonání státní závěrečné zkoušky a diplomu
dokladujícího úspěšné absolvování vysoké školy.

3.	Životopis
Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný 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, 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 pozice.

Očekáváme:
❚ Velmi 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, asertivitu, efektivnost
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu
k zaměstnavateli
❚ Nástup na pracovní pozici Vedoucí útvaru
DZR „Čtyřlístek“ nejpozději dne 1.4.2019

Nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti
pobytových sociálních a s tím souvisejících
zdravotních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Průměrný měsíční hrubý plat blížící se hranici
60.000,- Kč
❚ Odměňování podle platného Nařízení vlády
č. 341/2017 Sb.
❚ Nadstandardní příplatek za vedení
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na dovolenou
❚ Zvýhodněný datový tarif pro volání v síti O2
❚ Vstupenky do bazénu
❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová
a fotbalová utkání
❚ A další

Přihláška do Výběrového (konkursního) řízení:

Průběh výběrového (konkursního) řízení:

Uzavřenou obálku s textem: VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ) ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE VEDOUCÍ
ÚTVARU DZR „ČTYŘLÍSTEK“ s uvedením dalšího
textu: „NEOTVÍRAT“ odevzdá uchazeč do 9.00 hodin
dne 28. února 2019 do podatelny Městského ústavu
sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí – Plzeň 3,
301 00 Plzeň.

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

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“.

1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů
		
z hlediska formálního - otevírání obálek
		
(1.3.2019 od 10.00 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího
		
uchazeče (13.3.2019 od 10.00 do 13.00 hodin)

Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději
dne 15. března 2019.
V Plzni dne 28. ledna 2019
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

Okénko do našeho Domova
Jedním z hlavních cílů ergoterapie je podporovat zdraví a duševní
pohodu klienta prostřednictvím smysluplné aktivity. Pomáhat
v udržení a rozvoji schopností, které se uplatňují při zvládání
sebeobsluhy, pracovních činností a aktivit volného času.
Jak tedy probíhá jedna z terapeutických aktivit v našem Domově?
Nejnavštěvovanějším klientským prostorem je jistě Dílna uživatelů
umístěná v suterénu Domova. Obyvatelé mají možnost, dle svého
zájmu, pobývat v dílně v dopoledních hodinách od pondělí do pátku.
A mnozí toho také pravidelně využívají. Svá „trvale“ obsazená místa
zde mají například pánové Eda a Josef. K Josefovi neodmyslitelně
patří pastelky a různé omalovánky. Eda vytváří překrásné mozaiky
z barevných kuliček krepového papíru. Od znaku Plzně, hokejových
a fotbalových oddílů, po různé mandaly apod.
V dílně nezahálí nikdo. Dáša pracuje na svém rozměrném gobelínu,
ostatní háčkují, někdo plete, Jana párá látku darovaných šatů, kterou
určitě využijeme. Budeme potřebovat hodně molitanové náplně
do polštářků a oblíbených látkových zvířátek. Skupina u velkého stolu

společně stříhá molitan na malinké
kousky a shromažďuje do pytlů. Je to
taková moderní obdoba „draní peří“.
Každý zde má své místo i uplatnění.
Někdo použije nůžky, někdo trhá
kousky molitanu prsty. A protože
se blíží doba masopustu, je třeba
připravit výzdobu. Skládané krepové
řetězy nesmí chybět. Co na tom,
že jsme tuhle činnost dělali naposledy
někdy před padesáti lety. A povedly
se všem. V různých barevných kombinacích rozzářily šedivý zimní den.
Už se těšíme, jak s nimi ozdobíme
jídelnu na Masopustní merendu.
Při práci legraci. Popovídáme si
o časech minulých i budoucích, společně zanotujeme písničku a už je čas
na zasloužené občerstvení. Kávička,
čaj nebo šťáva, jak je komu libo.
A jestli je naše práce smysluplná?
O tom se přesvědčujeme pravidelně
při našich prodejních výstavách, kde
jdou naše výrobky na dračku. A pan
Josef udělá radost i svým spolubydlícím, kteří si jeho obrázky rádi
vystavují ve svých pokojích.
PS: Letos budeme vedle oblíbených
levandulových výrobků rozšiřovat svůj
sortiment o textilní sáčky na pečivo,
ovoce a zeleninu. Těšte se. Tvoříme
je s láskou.
Radoslava Zahradníková,
pracovník v sociálních službách pro
nepedagogickou činnost,
DZR „Čtyřlístek“

Společné tvoření

Vytvoření originálních váziček na stoly do jídelny bylo spojeno
s nápadem, jak zužitkovat již nepotřebné laky na nehty. K tvoření
jsme potřebovali pouze zavařovací skleničky od přesnídávek a různobarevné laky na nehty.
Naši uživatelé štětečkem nanášeli dle své fantazie lak na celou vnější
stěnu skleničky a vytvářeli tak zajímavý barevný design. Lak uschnul
opravdu rychle, takže barevné zdobení šlo dobře od ruky. Do hotových váziček jsme naaranžovali větvičky z různých druhů jehličnanů
a výzdoba na jídelní stůl byla hotova.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou a nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Zdravotní klauni
v „Nováčku“
Opět po roce navštívili DOZP „Nováček“ Zdravotní klauni. Tuto návštěvu
zajistila cvičitelka jógy a velká kamarádka našich uživatelů Marie Láska.
Tříčlenný tým klaunů se postupně věnoval několika menším skupinám uživatelů DOZP „Nováček“ a DS „Jitřenka“. Dokázali rozzářit oči zúčastněných,
aktivně je zapojit do hry na hudební nástroje a zpěvu, podpořit jejich
zvídavost a radost ze hry. Všem, kteří se podílejí na tomto projektu, patří náš
velký dík.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

Spanilá jízda
Hned na začátku roku 2019 se ve „Sněžence“ nadělovalo. Navštívil nás totiž náměstek pro oblast
dopravy a životního prostředí Michal Vozobule, který v rámci „Spanilé jízdy“ obdaroval naše uživatele
terapeutickou panenkou, hrou Tactilo a molitanovými míčky na míčkování. Uživatelé mají z darů
velikou radost a tyto pomůcky s radostí využívají při aktivizačních činnostech.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

DRUHY PŘEDPLATNÉHO (II. čtvrtletí 2019)
DRUH
S2
S2
S8
S8
V1
V4
V6
V12
V17
N1
N4
N6
DRUH
S2
S2
S8
S8
V1
V4
V6
V12
V17
N1
N4
N6
DRUH
S2
S2
S8
S8
V1
V4
V6
V12
V17
N1
N4
N6

DIVADLO
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

DUBEN
X
PÁ 5.4.
X
PÁ 5.4.
X
PÁ 19.4.
X
PÁ 19.4.
ÚT 30.4.
PÁ 26.4.
ST 3.4.
PÁ 5.4.
NE 28.4.
ÚT 2.4.
X
ST 17.4.

NÁZEV
X
ZÁCPA
X
ZÁCPA
X
SLUHA DVOU PÁNŮ
X
SLUHA DVOU PÁNŮ
IRIS
IDOMENEO
MODROVOUS
IDOMENEO
KRÁL UBU
TARTUFFE
X
TARTUFFE

DIVADLO
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

KVĚTEN
PÁ 10.5.
X
PÁ 10.5.
X
X
PÁ 24.5.
X
PÁ 24.5.
ÚT 21.5.
PÁ 17.5.
ST 29.5.
PÁ 31.5.
NE 12.5.
ÚT 14.5.
PÁ 10.5.
ST 22.5.

NÁZEV
MANON
X
MANON
X
X
VESELÁ VDOVA
X
VESELÁ VDOVA
NABUCCO
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
KRÁL UBU
IRIS
MODROVOUS
BILLY ELLIOT
TARTUFFE
ČERVENÝ A ČERNÝ

DIVADLO
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
NOVÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
VELKÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ

ČERVEN
X
X
X
X
X
X
X
X
ÚT 25.6.
PÁ 14.6.
ST 26.6.
X
NE 16.6.
ÚT 25.6.
X
ST 12.6.

NÁZEV
X
X
X
X
X
X
X
X
KRÁL UBU
ANTIGONA
IRIS
X
ŠELMA SEDLÁK
VESELÁ VDOVA
X
BILLY ELLIOT

Ž
Č
Č
Č
Č
O
O
Č
B
Č
Č
Č
Ž
B
B

O
O
O
B
Č
O
Č
M
Č
B
Ž

Č
Č
O
O
O
M

LEGENDA - ŽÁNR (Ž): O - OPERA, Č - ČINOHRA, M - MUZIKÁL, B - BALET, OP - OPERETA
ZAČÁTKY VŠECH PŘEDSTAVENÍ VŽDY V 19.00 HODIN
Volné vstupenky pro zaměstnance a jeho rodinného příslušníka je možné vyzvednout u asistentky ředitele MÚSS Plzeň
sl. Nikol Haišmanové, DiS., Klatovská třída 777/90, Plzeň (číslo tel. 378 03 kl. 7601)

Novoroční přání

V našem Domově jsme přivítali náměstka primátora města Plzně
Mgr. Michala Vozobuleho a paní Bc. Terezu Šlajsovou z OSS MMP.
Návštěva náměstka primátora byla spojena s předáním darů pro
naše uživatele a s přáním všeho nejlepšího do celého roku 2019.
Mezi dary patřily např. dva nové fény na vlasy, tavná pistole s náplněmi
určená pro rozmanité tvoření, či laminovací přístroj. Naši obyvatelé
potleskem vyjádřili vděčnost a poděkování za návštěvu, novoroční
přání a dárky. Zbývající společný čas naši uživatelé strávili při hraní
společenských stolních deskových her v naší jídelně.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou a výchovnou činnost, DZR „Petrklíč“

Zpíváme s harmonikou
Čas běží jako voda a tak i v našem Domově utekl čas vánoční
atmosféry a poté i nástupu nového roku velmi rychle. Opět
nadešla chvíle společného setkání a zpívání známých melodií při
řízném zvuku harmoniky pana Josefa Pospíšila.

Úterní dopoledne 29. ledna 2019 byl
ten den, kdy si mohli naši uživatelé,
v rámci Muzikoterapie, alespoň
ve vzpomínkách zaletět do časů
svého mládí při poslechu písniček
jejich srdcím tak blízkých. Jako
pokaždé je pan Pospíšil rozehřál
písničkami „od podlahy“ a hrál
repertoár i na přání uživatelů.
Dokonce nám nabídl, že můžeme
společně s uživateli sestavit seznam
písniček, které by rádi slyšeli, a on
se na tento repertoár připraví.
Každým dalším setkáním při písničkách s harmonikou se znovu
a znovu potvrzuje, že hudba a zpěv
jsou pro naše uživatele nedílnou
součástí jejich života a stále jim mají
co dát.
Dana Macháčková,
pracovník v sociálních službách
pro 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 platného Pracovního řádu MÚSS Plzeň

Výběrové (konkursní) řízení
na obsazení pozice

VEDOUCÍ ÚTVARU výchova dozp „nováček“
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 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
Na obsazení pozice Vedoucí útvaru Výchova DOZP
„Nováček“ je požadováno ukončené vysokoškolské,
vyšší odborné nebo střední odborné vzdělání pedagogického zaměření (obor vychovatel, učitel, ...),
sociální práce či péče s rozšiřujícím studiem speciální
pedagogiky.
Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu,
či úředně ověřené kopie, dokladu prokazujícího
úspěšné vykonání státní závěrečné zkoušky a diplomu
dokladujícího úspěšné absolvování vysoké školy.

3.	Životopis
Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný 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“.

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, asertivitu, efektivnost
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost, loajalitu
k zaměstnavateli
❚ Nástup na pracovní pozici Vedoucí útvaru Výchova
DOZP „Nováček“ nejpozději dne 1.4.2019

Nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti
pobytových sociálních a s tím souvisejících
zdravotních služeb
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Průměrný měsíční hrubý plat blížící se hranici
40.000,- Kč
❚ Odměňování podle platného Nařízení vlády
č. 341/2017 Sb.
❚ Nadstandardní příplatek za vedení
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny

Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo
jiné: datum narození, roky ukončení jednotlivých
stupňů vzdělání, získané vědomosti a zkušenosti,
profesní růst, zájmy, záliby a ostatní informace
o osobě uchazeče a datum zpracování strukturovaného životopisu.

❚ Řadu zaměstnaneckých výhod

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 pozice.

❚ Vstupenky do bazénu

❚ Příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na dovolenou
❚ Zvýhodněný datový tarif pro volání v síti O2
❚ Vstupenky do městských divadel, na ligová hokejová
a fotbalová utkání
❚ A další

Přihláška do Výběrového (konkursního) řízení:

Průběh výběrového (konkursního) řízení:

Uzavřenou obálku s textem: VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ) ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE VEDOUCÍ
ÚTVARU DOZP „NOVÁČEK“ s uvedením dalšího
textu: „NEOTVÍRAT“ odevzdá uchazeč do 9.00 hodin
dne 28. února 2019 do podatelny Městského ústavu
sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská třída 777/90, Jižní Předměstí – Plzeň 3,
301 00 Plzeň.

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

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“.

1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů
		
z hlediska formálního - otevírání obálek
		
(1.3.2019 od 11.30 hodin)
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího
		
uchazeče (13.3.2019 od 13.00 do 15.00 hodin)

Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení
výběrového (konkursního) řízení:
Výběr a vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení
výběrového (konkursního) řízení proběhne nejpozději
dne 15. března 2019.
V Plzni dne 28. ledna 2019
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

Skauti ve „Sněžence“
V úterý 8. ledna nás v odpoledních hodinách navštívil dívčí
skautský oddíl. Mladé skautky přišly v doprovodu svých
vedoucích a mladého kytaristy.
Na úvod jsme si společně zanotovali známé táborové písně a dali
se do tvoření ptačích krmítek. Naši uživatelé nejdříve za asistence
skautek napěchovali formičky na pečení semínky smíchanými
s tukem a poté do každé vložili provázek na zavěšení. Krásná
krmítka všemožných tvarů a velikostí pak členky oddílu odnesly
do své klubovny, která je nedaleko našeho Domova, a po zchladnutí umístily do přírody.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Po stopách Viléma Heckela

Cílem našeho novoročního výletu se stala výstava plzeňského rodáka
Viléma Heckela. Součástí naší výpravy byla příjemná procházka od Tylova
divadla přes Kopeckého sady, kde jsme shlédli retrospektivní fotografickou panelovou výstavu s názvem „Procházka Plzní před rokem 1989“.
Naši výletníci si připomínali vzhled a názvy ulic, náměstí a plzeňských
čtvrtí z dob jejich mládí.
Naše kroky dále směřovaly do Západočeského muzea, kde jsme shlédli
poutavou výstavu uspořádanou
ke 100. výročí narození plzeňského
průkopníka horolezecké, průmyslové a reklamní fotografie Viléma
Heckela.
Vilém se věnoval s velkou vášní
fotografování a také horolezec-

tví. Nejvíce ho proslavily úchvatné
snímky z výprav do velehor. Zúčastnil se mnoha horolezeckých expedic:
Vysoké Tatry, Kavkaz, Pákistán,
Afghánistán, Peru. Vedle životopisné části expozice jsme shlédli řadu
snímků hor a krajinné fotografie
z celého Československa, dále jsme
si prohlédli horolezecké náčiní

a desítky knih, které Vilém Heckel
publikoval. Jeho rozsáhlé dílo umělecké fotografie je opravdu mimořádné, neboť obsahuje přes 60 tisíc
negativů. Vilémova láska k horám
ho nakonec stála život. Zemětřesení
uvolnilo z nejvyšší hory Peru Huascaránu lavinu z ledu, bahna a kamení, která pohřbila základní tábor
čtrnáctičlenné československé expedice. Odpoledne 31. května 1970
došlo k neštěstí, při kterém vyhasl
život dvaapadesátiletého fotografa
Viléma Heckela.
Šárka Bartošková,
pracovník v sociálních službách pro
nepedagogickou a výchovnou činnost,
DZR „Petrklíč“
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