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Vážení a milí, 

 
     před několika dny jsme oslavili  konec roku a již na nás čeká nový rok, který 

s sebou přináší hodně změn. Ještě než přistoupíme ke změnám, které nás čekají, 

zkusíme si trochu zhodnotit uplynulý rok 2013. 

     Můžeme říct, že uplynulý rok byl velmi bohatý na akce, které se pořádaly jak 

v prostorách Spolku, tak i mimo tyto prostory. Tak jako vždy, mezi vítané akce patřily 

vždy přednášky, které byly na různá témata. Velmi zajímavá byla i přednáška o 

finanční gramotnosti, která nás seznámila s tím, jak se máme chovat při sjednávání 

půjček a uzavírání smluv. Další nezvyklou přednáškou byl kurz trénování paměti. I 

když mnozí z přihlášených měli obavu, jak takový kurz probíhá, nakonec odcházeli 

velmi spokojeni. A co bylo nejdůležitější? Všichni se přitom hodně nasmáli, ale i 

poučili. 

     Také proběhly různé akce pro děti, ať to byl Den dětí, Mikulášská nadílka s účastí 

pana starosty Strobacha z ÚMO Plzeň 3 a zástupkyň MMP sociálního odboru, nebo 

tvořivá dílna pro děti. Vždy si z těchto akcí děti něco odnesly domů ve formě dárků 

nebo příjemně stráveného dne. 

     I na naše dospělé členy se nezapomnělo a tak se pro ně uspořádaly zájezdy, které 

měly za úkol seznamovat se zajímavostmi  z  našeho kraje či naší republiky. 

Kuriozitou byla účast na soutěži Senior roku 2013 v obvodě Plzeň 3. 

     Opět se nám podařilo zorganizovat akci, která byla určena pro širokou veřejnost a to 

na Ranči Šídlovák, což mělo velmi dobrý ohlas. 

     Také nesmíme zapomínat na to, že vy, členové, se snažíte velmi dobře reprezentovat 

skupinu neslyšících na území města Plzně tím, že se zúčastňujete aktivně veřejných 

akcí pořádaných městem Plzni. Jsou to květnové oslavy Osvobození Plzně nebo Vznik 

samostatného českého státu. 

     Další aktivitou našeho Spolku je oddíl Joker a oddíl šipek. V kartách se nám 

povedlo zopakovat vítězství v českém poháru a šipky oslaví kulaté jubileum. 

     A co nás čeká v letošním roce? Tak jako vždy, hodně práce, abychom opět přinesli 

všem členům co nejzajímavější informace. Bude jich mnoho díky novému Občanskému 

zákoníku. Také nesmíme zapomínat na kulturní vyžití jak pro děti, tak i pro dospělé. A 

hlavně, výbor musí zajistit chod Spolku tak, jak to vyžaduje nový Občanský zákoník.       
 

     Všem členům a přátelům přejeme hodně zdaru do nového roku. 



Moc je neznáme… 

 
    Plzeňské náměstí se může chlubit nejvyšším kostelem v naší republice, proti 
kterému se tyčí honosnou architekturou překrásná budova plzeňské radnice. Víme 
ale kdo ji nechal postavit? Po delším bádání jsme narazili na jméno GIOVANNI DE 
STATIA. Bohužel, o jeho životě se nám nepodařilo získat moc informací. Víme, že 
pocházel z Massagna. K nám přišel někdy po roce 1543. Prováděl stavby pro 
Floriána Griespeka z Griespachu a to zámek Kaceřov a pak zámek Nelahozeves. 
V 50. letech  16. století přišlo asi 15 italských stavebníků do Plzně, kde si koupili 

domy. Giovanni de Statia byl nejvý-
raznější osobností této skupiny a 
byl uváděn jako mistr plzeňské hu-
tě. Na podzim roku 1554 se začalo s 
bouráním staré budovy. S novou 
výstavbou radnice se čekalo až do 
února 1555 po návštěvě Ferdinanda 
Tyrolského a jeho ženy. Městská 
rada na stavbu vybrala Giovanna de 
Statia, protože měla možnost sle-
dovat jeho práci v nedalekém Kace-

řově. Jedním z mála dalších částečně dochovaných renesančních domů v Plzni je 
dům Chotěšovský na východní straně náměstí, dnes Národopisné muzeum 
Plzeňska, které také postavil de Statia. 
     Poprvé se oženil s Magdalenou, dcerou Domenica Maggi de Ronio, jehož druhá 
dcera byla provdána za Ulrica Aostalli. Podruhé se oženil s Laurou, dcerou Andrea 
del Cortino z Melide. V tomto manželství se narodily dvě děti, v roce 1591 dcera 
Markéta, ale druhé dítě přišlo na svět až po Statiově smrti v roce 1595.    

(V.Kůsová – Radnice v Plzni, Stavební historie a rekonstrukce, 2012, MU, G. Antošová - Giovanni de 
Statia – italský stavitel v Plzni, 2013, ZČU) 
 

Neslyšící dívka kandidovala na Hrdinský čin roku 

 

     Již několik let uděluje TV Nova s nadací Adra Cenu Michala Velíška „Hrdinský 
čin roku“, který byl zavražděn v roce 2005. Tato cena se uděluje za statečnost a 
slušnost v situacích, kdy jde o záchranu života nebo zdraví.  Jednou z nomino-
vaných na tuto cenu byla i Julie Švecová. Sama v současné době přichází o sluch a 
v dnešní době je skoro neslyšící. Ve svých 18letech se přihlásila mezi dárce a 
v současné době je již v evidenci  Českého  národního registru dárců dřeně. Začát-
kem letošního roku darovala krvetvorné buňky ze své zdravé kostní dřeně nezná-
mému pacientovi, který by bez její pomoci nepřežil. Z celkového počtu 25 nomi-
novaných se umístila na 9. místě.                       (upraveno z časopisu Kapka naděje 2013) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poplatky za pobyt v lůžkových zařízení 

 
 
 

     Poplatky za pobyt v lůžkových zařízeních ve výši 100 Kč za jeden den se od 1. 
ledna 2014 nebudou platit. Toto zrušení je na základě rozhodnutí  Ústavního 
soudu. Vláda připravila nový návrh, kde je uveden poplatek jen 60 korun a 
nebudou ho platit děti do 18 let. V případě, že se návrh schválí, bude se platit 60 
korun v lůžkových zařízeních od 1. března 2014.  

 

 
 

Nové řidičské průkazy 

 
 
 

     Zkontrolujte si, jestli nemáte náhodou řidičský průkaz, který byl vydán v letech 
1. 1. 2001 až 30. 4. 2004. Pokud ano, tak je neplatný a nesmíte  s ním řídit auto. 
V případě, že nemáte vyměněný řidičský průkaz, můžete při silniční kontrole 
dostat pokutu 2 000 korun. Musíte si  okamžitě nechat udělat nový. Výměna měla 
být hotová do 21. 12. 2013.  Je to v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb. 
 
 
 
 

Nový zákon o neziskových organizacích 

 
 

     Od 1. 1. 2014 platí nový Občanský zákoník, který přináší 
mnoho a mnoho změn, na které jsme nebyli zvyklí. Jedna ze 
změn se týká i našeho Spolku. Každá nezisková organizace, 
která již byla registrována na MV do 31. 12. 2013 má za 
povinnost se zapsat do veřejného rejstříku. V rejstříku se 
budou muset uvádět i osoby, které za organizace odpovídají 
a ještě jiné údaje, které vyžaduje zákon. Pokud to výbor 
organizace nestačí zařídit do 3 let, tak se organizace 
rozpustí. Změnu zavádí nový občanský zákoník, který má 
zvýšit transparentnost těchto subjektů. 
 
 
 
 
 
 
 

Nový Občanský zákoník 

 
 

     Zákoník platný do roku 2014 vstoupil do platnosti již v 
roce 1964 a od té doby nebyl razantně upravován. Je tedy 

logické, že na řadu přichází kompletní přepis nového občanského zákoníku, který 
vstoupí v platnost 1. ledna 2014. Nový OZ má 3081paragrafů. Budeme se snažit 
pořádat přednášky, které by se týkaly novému Občanskému zákoníku. 

ZMĚNY V ROCE 2014 – ZMĚNY V ROCE 2014 



Neslyšící a oslavy naší státnosti 

 

     V roce 2013 se Spolek opět zúčastnil akce pořádané k samostatnosti na-

šeho státu 28. října, kterou pořádal MMP. Tentokrát jsme si prohlédli 

jiné objekty, než 

v roce 2012. Po-

dívali jsme se do 

míst na plzeňské 

radnici, která ne-

jsou přístupná ve-

řejnosti v běžném 

životě.  

Po skončení pro-

hlídky jsme se 

vydali na obhlíd-

ku Měšťanské be-

sedy, která zářila 

čistotou a novotou, neboť byla po rekonstrukci. Dostali jsme se do 

míst, kam se běžně nechodí. Spousta našich členů si při prohlídce 

zavzpomínala na doby 

v období normalizace, 

kdy i v těchto luxus-

ních prostorách probí-

haly akce neslyšících 

včetně Mezinárodního 

dne neslyšících. 

     Závěr dne se opět 

nesl v účasti na vzpo-

mínkové pietní akci na 

Masarykově náměstí, 

kde si výročí založení 

samostatného státu připomněli svými projevy zastupitelé města Plzně 

i Plzeňského kraje. Před samotnou oslavou proběhla slavnostní 

přísaha nových členů Městské policie. 

     Všechny tři akce byly tlumočeny do znakového jazyka paní Mgr. 

Voříškovou. Tentokrát nám počasí přálo a tak jsme nemrzli jako 

v roce 2012, kdy teploměr ukazoval něco málo pod nulou. 



Kurz trénování paměti 
 
     Pro naše členy se uspořádal netradiční kurz, a to paměti. Celkem se sešlo 

….členů, kteří se pravidelně scházeli jednou za 14 dní, aby se snažili procvičit své 

mozkové závity. Během kurzu se dostávaly jednotlivé úkoly, které byly zaměřeny 

na logické myšlení. Třeba pamatování nakreslených věcí, sestavování různých 

obrazců ze sirek a jejich proměn. Také došlo na matematiku a logické uvažování, 

což některým  členům dělalo potíže.  

    Nejdůležitější 

ale bylo, že se 

všechno dělalo 

formou hraní a 

byla u toho 

velká legrace. 

Naši přihlášení 

členové při hod-

nocení celého 

kurzu dopadli 

na výbornou.     

Závěrem dostali 

osvědčení o ú-

časti na tomto 

kurzu od lek-

torky Karly Burdové, která byla nadšená probíhaným kurzem. Celý kurz tlumočila 

Mgr. Voříšková. 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
                                                               Ukázky z kurzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senior roku 2013 na obvodě Plzeň 3 je neslyšící 

 
 
 
 
 
 

     Městský obvod 
Plzeň 3 už popáté 
vyhlásil Seniora roku. 
Je to soutěž pro 
osoby starších 60 let, 
kteří nadále pracují 
ve prospěch veřej-
nosti a mají trvalé 
bydliště na území 
ÚMO Plzeň 3. Vz-
hledem k tomu, že v 
našem Spolku je na-
dále činný  člen Sta-

nislav Jiříček, tak jsme se ho rozhodli nahlásit na nominaci ankety Seniora roku 
jako úplně prvního neslyšícího do této ankety.  Celkem se přihlásilo 14 seniorů, ale 
těsně před vyhlašováním jeden senior odstoupil a tak se vybíralo pouze ze 13 
zájemců. Vyhlášení proběhlo v prostorách Pekla a to v rámci „podzimního 
tanečního vínku“. 
     Dne 6. listo-
padu 2013 pro-
běhlo vyhlášení 
ankety Senior ro-
ku v plném  sále, 
kde bylo přítom-
no přes 200 
seniorů. Porota 
ankety byla slo-
žena se zástupců 
ÚMO Plzeň 3 a 
mediálního part-
nera Českého ro-
zhlasu. Vítězem 
se stal pan 
Stanislav Jiříček, člen Spolku neslyšících Plzeň. Na druhém se umístila 81letá 
Zdena Procházková, která je cvičitelkou v Sokole pro nejstarší dámy. Na třetím  
místě se umístila osmdesátiletá Božena Nováková, dlouholetá členka Svazu 
důchodců Plzeň střed. Po vyhlášení ankety byla taneční zábava .. Všem účastníkům 
blahopřejeme k jejich umístění. Vítězi  děkujeme za zdárnou propagaci neslyšících 
na území města Plzně. Na akci zajišťovala tlumočení paní Mgr. Voříšková.  



Neslyšící dobrovolník na MS ve florbalu žen 2013 

 
     V průběhu měsíce prosince 2013 se 
konalo v České republice MS žen ve 
florbalu. Probíhalo ve dvou městech, a 
to v Brně a v Ostravě. Jednalo se o 
velkou sportovní akci, která proběhla na 
našem území. O to více nás zaujala 
zpráva, že se tohoto MS zúčastnil i jeden 
neslyšící, který posílil řadu dobrovolníků, 
kteří zde pomáhali. Jednalo se o Jana 
Crkovského, který pochází z Plzně.  

     A tak jsme si dovolili ho vyzpovídat na dálku pomocí otázek, které jsme mu 
zaslali e-mailem a jeho odpovědi vám nyní předkládáme. 
 

 Honzo, od kolika let se věnuješ florbalu? 
 Od 12 let 
 

 Proč jsi si vybral  florbal? 

 Já jsem si vybral lední hokej, ale moje maminka mě nepustila, protože když jsem 
byl hodně malý měl jsem těžký úraz po kterém jsem ztratil sluchu. 
 

 Slyšel jsem, že jsi dělal dobrovolníka na MS žen ve florbale. Kdo tě doporučil ja-
ko dobrovolníka? 
 Našel jsem si informaci na internetu na stránkách florbalu třeba Česká florbalová 
Unie a WFC 2013. 
 

 Jak jsi se cítil mezi slyšícími pořadateli a jak se ti s nimi spolupracovalo? 
 Bez problému. Cítil jsem se velmi spokojený se slyšícimi. Znal jsem Martinu Eger-
dorfovou. Potom jsem poznal další přátelé třeba Marcela Balka (juniorský mistr 
republiky s FBC Ostrava), Veroniku Bedlekovou (Elite Praha), Simonu Matuškovou 
TJ Chodov) a další. Oni se snažili znakovat i komunikovat. 
 

Věděli ženská družstva, že jsi neslyšící a jak s tebou komunikovala? 
Ano, hodně jsme si psali, také odezíráním a trochu znakováním. 
 

Tvůj největší zážitek z MS? 
Největší zážitek byl, když jsem učil švédskou hráčku Emelie Lindstrom znakovat 
větu "jsem ze Švédska - I´m from Sweden". Rychle a dobře se větu naučila. Také 
ostatní slyšící mě dobře přijali. 
 

 Myslíš si, že neslyšící hráči mohou hrát se slyšícími v jednom družstvu? 
 Ano, já hraji se slyšícími za klub FBC Plzeň. Více neslyšících v ČR hraje se slyšícími. 
Třeba Jakub Uher je v Chodově.  

 
 

Honzo, moc Ti děkuji za zaslané odpovědi a přejeme Ti hodně sportovních  
a  osobních úspěchů v novém roce. 



Návštěva prvního 3D planetária v ČR 

 
 

 
     Dne 4. listopadu 2013 se otevřela prvně brána 3D planetária, které patří Tech-
manii v Plzni a je jediné svého druhu v ČR. Naše členy tato informace hodně 
překvapila a tak jsme se tam v pátek 15. listopadu vydali podívat. Už samotný 

velký prostor 
před vstupní 
bránou dával 
tušit, že ve-
vnitř bude 
něco neobvy-
klého. A také 
bylo. 
     Při vstupu 
do velké a 
prostorné ha-
ly na nás če-
kala velká 
maketa Slun-
ce, kolem 
které obíhají 

planety ve sluneční soustavě. Dále nás překvapil model vozítka, který se 
pohyboval jako na povrchu Marsu a my jsme ho mohli ovládat.  Další zajíma-vostí 
byla ukázka vývoje kosmických plavidel (raket). První tvar rakety byl vyroben před 
Kristem v Číně. Také jsme měli možnost se podívat do místnosti, kde visel nad 
zemí 2metrový glo-
bus, na který se 
promítaly ze 4 pro-
jektorů situace, které 
jsou vidět z kosmu na 
naší planetě. Zajíma-
vá byla ukázka letec-
kého provozu na 
mapě globusu a také, 
jak jsou jednotlivé 
světadíly večer osvět-
leny. 

 

     Pro děti tam byla 
praktická ukázka, jak 
vznikají výbuchy na povrchu Měsíce. Sílu výbuchů si určovaly děti samy tím, jakou 



silou jejich míček 
uhodil do povrchu 
Měsíce. Další velký 
zájem byl o šlapání 
na kole a pokusit se 
zvládnout rychlost 
světla, která je 
300 000 km/s. Ně-
kolika našim nesly-
šícícm včetně dětí se 
to povedlo. Byla u 
toho velká le-grace, 
když jsme sledovali 
obličeje, jak se u 

toho tvářili. Byl to pohled k popukání. 

 

     Největší zájem byl o gyroskop, který se používá 
při výcviku kosmonautů. Zá-jemci si ho mohli 
vyzkoušet a bylo to pro lidi, kteří netrpí závratí. 
Toto zařízení se pohybovalo všemi různými směry, 
a to i hlavou dolů. 

 

     V celém areálu bylo celkem 27 exponátů, na 
které jste si mohli sáhnout nebo je nějak jinak 
vyzkoušet. A to je věc, která nám, neslyšícím hod-
ně vyhovuje. Celá pro-hlídka byla tlumočena 
panem Mgr. Hanzlíčkem, který v jednom případě 
tlumočil i v kleče. Velký dík také patří průvod-kyni, 
která se o nás dobře starala. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mikulášská nadílka 
 
     Spolek uspořádal již podruhé za sebou mikulášskou nadílku pro neslyšící děti, 
které se mohly zúčastnit i slyšící děti (CODA), které mají neslyšící rodiče nebo 
někoho neslyšícího v rodině. Mikulášská nadílka měla v roce 2013 hodně zajímavý  
průběh. Týden před akcí jsme dostali zprávu, že sál, který byl již dlouhou dobu 
zajištěn nebude, a tak nastala horečné shánění nového. Díky neustálému tele-
fonování paní Mgr. Voříškové a pochopení MMP sociálního odboru, který nám 
pomohl,  se povedlo nadílku uskutečnit. A to dokonce v luxusních prostorách 
Měšťanské besedy, o čemž se mnohým neslyšícím jen mohlo zdát.  

 
 

     Dalším překvapením bylo, 
že pozvání na naší mi-
kulášskou nadílku přijal i 
pan strarosta Plzně 3, pan 
Štrobach. Jeho účast byla 
pro všechny velkým pře 
kvapením a všechny pří-
tomné přivítal ve znakovém 
pozdravu, což přítomné 
potěšilo. Zároveň rozdal pří-
tomným dětem dárky od 
obvodu Plzeň 3. Po dlou-
hých 15 letech mezi nás 
opět přišel vlivný činitel 
obvodu Plzeň 3, aby se 

podíval, jak vypadá život našich členů. Dalšími hosty byly paní Mgr. A. Hynková a 
Srbková, obě z MMP, sociálního odboru. 

 
 

     Akce začala něco 
málo po 16 hodině 
příchodem Mikuláše, 
čerta a anděla. Mikuláš 
se cestou pořádně 
prohnul, protože přinesl 
dárky pro 60 dětí, které 
nám poskytl štědrý 
sponzor- supermarket 
Globus, za což mu patří 
veliký dík. Některé děti 
při přebírání dárečků a 
Mikuláši a pochlubily, že 



umí nějakou pěknou písničku nebo básničku. Každé dítě dostalo ještě od Spolku 
dáreček, který byl v podobě kornoutu a o jeho obsah se postaral další sponzor, 
COOP ZKD Plzeň. Na stolech byly ukázky pečeného vánočního cukroví, které si 
každý mohl ochutnat. Pekla je naše sociální pracovnice a tlumočnice paní 
Voříšková. 
     Nesmíme také za-
pomenout na Miku-
lášovo pomocníky, bez 
kterých by nebyly všas 
připraveny balíčky pro 
děti. Všem se nadílka 
moc líbila a všichni 
odcházeli domů s pří-
jemným pocitem a 
s konstatováním, že 
akce byla ve velmi 
pěkných prostorách a 
zda by se to v nich 
nemohlo konat i příš-
tě. Všechny děti od-
cházely domů s plnou 
náručí dárků. 



           

 
 

9. 1. čtvrtek 15,30 Přednáška: Spotřebitelské úvěry („PřeSPo“ IV.)  

22. 1. středa 15,30 Přednáška: Hasiči („PřeSPo“ IV.)  

25. 1. sobota 10,00 Zimní turnaj Joker  

31. 1. pátek 15,30 Členská schůze 

1. 2. sobota 10,00 Zimní turnaj jednotlivců 301 double 

  11. 2. úterý  výlet do Prahy – exkurze do Manufaktury 

  26. 2 středa 15,30 Přednáška: téma upřesníme („PřeSPo“ IV.) 

    1. 3. sobota 10,00 Zimní turnaj prší 

  13. 3. čtvrtek 15,30 Přednáška: téma upřesníme („PřeSPo“ IV.) 

  18. 3. úterý 15,30 Ruční práce pro děti 

 
Výbor Spolku neslyšících Plzeň 

zve všechny své členy a přátele 
v pátek 31. ledna 2014 od 15.30 hodin na 

 

       ČLENSKOU SCHŮZI, 
            která se koná v prostorách Spolku, Tylova 14, Plzeň 

 
Každou středu od 15.30 hodin – Klub žen 

Každý čtvrtek od 15.30 hodin  – Klub seniorů  

 
 

SLEDUJTE NÁSTĚNKU A INTERNET 
Případné změny v programu nebo nové akce budou uvedeny na nástěnce ve 

Spolku nebo jsou  uvedeny na www.snplzen.cz/aktuality. 

 
Výročí našich členů – Růžena Šteklová , 90 let 
  

 
 
 

Šumavský spolek neslyšících Klatovy Vás zve na:  

 

 22. 2.     sobota               10.00      Klatovský open – 8. ročník jednotlivci Double 301 šipky 
   8. 3.     sobota               15.00      Výroční členská schůze 
22.  3.     sobota               10.00      Klatovský turnaj Prší, 14. ročník 
29.  3.     sobota           10.00      Gricken – dvojice šipky 

 
Sponzoři:  
 

 

Program akcí ve Spolku        leden - březen  2014 

0090lednulednu08000802008 

dobře bavili. 



Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

http://www.snplzen.cz/aktuality


 
 
 
 
    
 


