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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

Přihlašovací heslo  
Pro elektronické  
výPlatní Pásky v PDF
vážená paní, vážený pane,
informuji vás, že u vašeho zaměstnavatele, kterým je městský ústav  
sociálních služeb města plzně, příspěvková organizace dochází ke změně 
způsobu předávání výplatní pásky zaměstnancům z tištěné podoby  
na elektronický přenos. výplatní páska vám bude v dalším období  
odesílána ve formátu pDF na vaši elektronickou adresu, kterou od vás 
zaměstnavatel pro tento účel obdržel.

otevření „uzamčené“ výplatní pásky:
1. Pro otevření uzamčeného souboru ve formátu PDF doručeného Vám  
 zaměstnavatelem na Vaši elektronickou adresu použijte starou výplatní  
 (papírovou) pásku. 
2. Tištěná podoba výplatní pásky obsahuje vlevo nahoře u Vašeho jména  
 šestimístný číselný kód (Os. čís.).
3. Tento šestimístný číselný kód je heslem pro otevření doručeného  
 uzamčeného souboru v PDF formátu zaslaného zaměstnavatelem  
 na Vámi uvedenou elektronickou adresu.
4. Pro otevření může být potřeba na některých počítačích (mobilních  
 telefonech) mít nainstalovaný prohlížeč PDF souborů například  
 ACROBAT READER, který je zdarma.

změna hesla:
1. Pokud máte, v souvislosti se zasíláním elektronické výplatní pásky, obavy  
 o možné porušení ochrany Vašich osobních údajů a nechcete používat  
 heslo Vám zaměstnavatelem přidělené, zvolte si níže uvedeným postupem  
 heslo nové a nahlaste jej písemně Personálnímu oddělení MÚSS Plzeň.
2. Nové heslo musí vždy obsahovat šest znaků a je tvořeno buď šesti  
 číslicemi, nebo ze šesti velkých písmen latinské abecedy, případně  
 jakoukoli šestimístnou kombinací číslic a velkých písmen (pozn.: písmena  
 vždy bez diakritiky). 

Závěrem Vás mohu ujistit, že i přes změnu formy předávání výplatních pásek, 
budou mít i nadále přístup k Vašim osobním údajům shromažďovaným  
za účelem zpracování a výplaty platů zaměstnavatelem pouze zaměstnanci 
Personálního oddělení, kteří tuto činnost mají ve své pracovní náplni.
Děkuji Vám za pochopení
S hlubokou úctou

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

příloha na str. 2: žádost o změnu hesla pro zasílání elektronické výplatní pásky

viola olomouc
Léto je léto. U nás ve „Čtyřlíst- 
ku“ k němu už neodmyslitelně 
patří příjemné posezení na za- 
hradě, pod chladivou plachtou 
velkého stanu. K dobré náladě 
přispěje rovněž hezká hudba. 
Proto jsme s velkou radostí mezi 
námi opět přivítali hudebníky 
agentury „Viola Olomouc“. 
Oblíbené duo bodrých Moraváků 
nám vždy dovede rozjasnit líce  
i polechtat bránice. Nejinak tomu 
bylo i ve čtvrtek 8. srpna 2019, 
kdy nás přijeli potěšit svým vys- 
toupením. Velká účast našich 
obyvatel potěšila pány hudebníky.  
Vhodně zvolený repertoár písní 
vyvolal mnohé příjemné vzpo- 
mínky na doby mládí. Vystoupení 
se všem opět moc líbilo a budeme 
se těšit zase na další setkání. 

Radoslava Zahradníková,  
pracovník v sociálních službách 

pro nepedagogickou činnost 
DZR „Čtyřlístek“





Putování za Dinosaury
počátkem srpna jsme se vydali tramvají na dopolední výlet  
do nedalekého zábavného parku v plzni - Dinoparku.
Ocitli jsme se v záhadném světě dinosaurů a seznámili se s prostře- 
dím druhohor. Měli jsme možnost spatřit pohyblivé i ozvučené  
modely dávných vládců naší planety v životních velikostech a po- 
řádně je prozkoumali.
Po absolvování všech dětských atrakcí, včetně jízdy na kladce, jsme 
si dopřáli zasloužený nanuk a vrátili se zpět v čase do „Nováčku“...
Budeme se těšit na další výlety!

Jana Jakubcová
vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“

návštěva „čtyřnohých kamarádů“
Hned od rána nás sluníčko lákalo na zahradu… A jaké bylo naše 
překvapení, když nás po svačině přijeli navštívit naši psí kamarádi.  
To bylo jásání! Prolézali jsme dohromady psím tunelem, chodili jsme  
s pejsky na procházku. Také jsme si vyzkoušeli psí překážkovou dráhu. 
Dopoledne rychle uteklo a my jsme vyprovodili naše psí přátele radost- 
ným máváním. 
Tak přijďte brzy zase - my se budeme těšit!

Taťána Ježková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou nepedagogickou činnost, DOZP „Nováček“



letní grilovačka
Počasí v srpnu bylo jako na houpačce. Chladné dny 
střídaly tropy. V druhé polovině měsíce se teploty 
uklidnily a my jsme tedy mohli grilovací sezónu 
také zahájit. 
Pánové si opékání vzali na starost jako ryze mužskou 
záležitost a dámy si tak mohly užít pohodové ničím 
nerušené odpoledne se svými přítelkyněmi. Po pivu 
i špekáčcích se jen zaprášilo. Myslím tedy, že se od- 
poledne vyvedlo na jedničku. 

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

Zuzka se zde zúčastnila jako oddí- 
lová vedoucí čtyřměsíčního tábora  
s názvem AMNICON, což v indián- 
ském jazyce znamená „Místo, kde 
je hodně ryb“. Jak název napovídá, 
jednalo se o vodácký tábor, jehož 
náplní bylo sjíždět divoké řeky, 
plout v kánojích po jezeře a zažít 
mnoho dobrodružství při táboření 
v panenské přírodě. Světoznámé 
„Hořejší jezero“ (Lake Superior),  
je největším sladkovodním jezerem 
na světě a pyšní se souborem dva- 
nácti ostrovů, které mají příhodný 

název „Apoštolské ostrovy“ (Apostle 
islands), jejichž název je odvozen  
od  Ježíšových apoštolů, kterých bylo 
také dvanáct. Na jednotlivých ostro- 
vech táborníci nocovali a protože  
zde žijí medvědi a jiná divá zvěř,  
bylo o napínavé zážitky postaráno. 
Možná vás udiví, jak mohou na 
ostrově žít medvědi a kde se tam 
vzali, ale pravdou je, že jsou velmi 
dobří plavci a z ostrova na ostrov bez 
problémů přeplavou. Zuzka se nám 
svěřila: „Medvěd mi nahání hrůzu, 
protože za prvé umí lézt na stromy 

americké PrázDniny 
v klubu cestovatelů nás přišla navštívit studentka zuzana, která nám 
vyprávěla a promítala fotografie ze svých nezapomenutelných prázdnin  
strávených v americe, ve státě Wisconsin. tato oblast svou bujnou  
vegetací, spletí divokých řek a jezer se podobá divoké kanadské přírodě, 
neboť stát Wisconsin s kanadou téměř sousedí. 

a za druhé umí rychle plavat. A já 
neumím ani rychle plavat, ani šplhat 
na stromy. Moje nejhorší setkání 
nakonec nebylo s medvědem, ale  
s nekonečným množstvím komárů, 
kteří doslova a do písmene byli 
všude. Jediná možnost jak se před 
nimi skrýt, bylo celodenní nošení 
pláštěnek a speciálního oblečení i ve 
dnech, kdy slunce opravdu hodně 
hřálo a nebo být až po nos ponořený 
pod hladinou jezera“. Zuzka se s ná- 
mi rozloučila slovy: „Všude dobře, 
doma nejlíp.“
Děkujeme Zuzce Bartoškové za spo- 
lečné sdílení zajímavých zážitků  
a za její prezentaci. 

Šárka Bartošková,  
pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou nepedagogickou 

činnost, DZR „Petrklíč“



LEGENDA - ŽÁNR (Ž): O - OPERA, OP - OPERETA, Č - ČINOHRA, M - MUZIKÁL, B - BALET

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 tř. 777/90, Plzeň (číslo tel. 378 03 kl. 7601)

DRUH DIVADLO ZÁŘÍ NÁZEV Ž ŘÍJEN NÁZEV Ž

S2 VELKÉ X X X X

NOVÉ X X PÁ 11.10. DUCH (GHOST THE MUSICAL) M

S2 VELKÉ X X X X

NOVÉ X X PÁ 11.10. DUCH (GHOST THE MUSICAL) M

S8 VELKÉ X X X X

NOVÉ NE 29.9. ZÁCPA Č PÁ 25.10. jOSEf A jEHO úŽASNý  
PESTROBAREVNý PLÁšť M

S8 VELKÉ X X X X

NOVÉ NE 29.9. ZÁCPA Č PÁ 25.10. jOSEf A jEHO úŽASNý  
PESTROBAREVNý PLÁšť M

V1 VELKÉ úT 3.9. šELMA SEDLÁK O úT 22.10. MODROVOUS Č

V4 VELKÉ X X PÁ 4.10. šELMA SEDLÁK O

V6 VELKÉ ST 4.9. IDOMENEO O ST 23.10. NABUCCO O

V12 VELKÉ PÁ 20.9. ZKROCENí ZLÉ ŽENy O PÁ 11.10. ANTIGONA Č

V17 VELKÉ NE 8.9. IRIS O NE 27.10. IDOMENEO O

N1 NOVÉ X X úT 8.10. ALENKA V říšI DIVů Č

N4 NOVÉ PÁ 6.9. jOSEf A jEHO úŽASNý  
PESTROBAREVNý PLÁšť M PÁ 4.10. BILLy ELLIOT M

N6 NOVÉ X X ST 2.10. ALENKA V říšI DIVů Č

DRUH DIVADLO LISTOPAD NÁZEV Ž PROSINEC NÁZEV Ž

S2 VELKÉ X X PÁ 13.12. šUMAř NA STřEšE M

NOVÉ PÁ 15.11. CHyť Mě, jESTLI NA TO MÁš M X X

S2 VELKÉ X X PÁ 13.12. šUMAř NA STřEšE M

NOVÉ PÁ 15.11. CHyť Mě, jESTLI NA TO MÁš M X X

S8 VELKÉ PÁ 8.11. šUMAř NA STřEšE M X X

NOVÉ X X X X

S8 VELKÉ PÁ 8.11. šUMAř NA STřEšE M X X

NOVÉ X X X X

V1 VELKÉ úT 12.11. ANTIGONA Č X X

V4 VELKÉ PÁ 1.11. NABUCCO O PÁ 6.12. IRIS O

V6 VELKÉ ST 27.11. šELMA SEDLÁK O ST 18.12. ANTIGONA Č

V12 VELKÉ PÁ 22.11. šELMA SEDLÁK O PÁ 27.12. jENOM KONEC SVěTA Č

V17 VELKÉ NE 10.11. NABUCCO O NE 8.12. ANTIGONA Č

N1 NOVÉ úT 12.11. DUCH (GHOST THE MUSICAL) M úT 10.12. ČERVENý A ČERNý B

N4 NOVÉ PÁ 1.11. ČERVENý A ČERNý B PÁ 20.12. ALENKA V říšI DIVů Č

N6 NOVÉ ST 3.11. jOSEf A jEHO úŽASNý  
PESTROBAREVNý PLÁšť M ST 18.12. VESELÁ VDOVA O

Druhy PřeDPlatného  
(iii. a iv. čtvrtletí 2019)
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canisterapie
Canisterapie je u nás v Domově velmi oblíbená a ani  
v létě na nás banda chlupatých kamarádů nezapomněla. 
Uživatelé se každý měsíc těší na čtyřnohé chlupáče a čas,  
který společně tráví, si obě strany evidentně užívají.  
Pejsci naše uživatele podněcují k pohybu, rozvoji moto- 
rických schopností, v komunikaci a v neposlední řadě  
je zahrnují láskou. Pozitivní energie, kterou tato bezel- 
stná stvoření šíří jen svojí přítomností, je nakažlivá.  
No uznejte, kdo by odolal psím očím?

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

kreativní Přání
mezi tvoření, které si získalo velkou oblibu 
u našich uživatelů, je výroba originálních 
přání, která naši uživatelé dostávají ke svým 
narozeninám. Již jsme vyrobili pěknou řád- 
ku různých druhů s nápaditými motivy. 
Nyní je naše tvoření zaměřeno na výrobu 
přáníček, kdy používáme oblíbenou ubrous- 
kovou techniku, vytváříme plastické ozdobné 
dekory z papíru na přístroji Big Shot, kterými 
obrázek zarámujeme. Dalšími kreativními 
pomocníky jsou okrasné kovové děrovačky, 
které používáme ke zdobení okrajů přáníček. 
Jako obměnu ubrouskové techniky jsme jako 
hlavní motiv použili usušené polní květy  
a traviny, které při pečlivém aranžmá vytvá- 
řejí zajímavé kompozice. Práce s papírem,  
lepidlem, nůžkami, okrasnými děrovačkami, 
barvami je pro naše uživatele zábavná a mo- 
hou projevit svou osobitost, nápaditost  
a originalitu.

Šárka Bartošková, 
pracovník v sociálních službách pro výchovnou 

nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“


