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Jarní úvaha 

 

     V době, kdy dostáváte do rukou tento časopis, je již jaro podle kalendáře 

v plném proudu. Všude začínají rašit stromy, tráva se zelená a příroda se probouzí 

ke svému každoročnímu životu. Je, pravdou, že letošní zima byla poměrně zvláštní 

a tak se jaro k nám dostalo o trochu dříve, než v obvyklou dobu. O to více stojí za 

úvahu, co nám letošní jarní počasí připraví za překvapení. A jak na to budeme 

všichni včas reagovat. 

     Stejně jako jaro je v plném proudu, tak i činnost našeho spolku se dostává do 

plného dění svých plánů a povinností, které na výbor organizace čekají. Bohužel, 

pro nás ještě nestačila tráva zazelenat a již jsme od 1. ledna 2014 zaznamenali 

první změnu. Spolek již není občanským sdružením, ale zapsaným spolkem podle 

nového občanského zákoníku, který bude evidován v rejstříku organizací na soudě. 

    Příroda a všechno živé okolo je závislé na počasí, což nám dokazuje každý den 

svými krásnými květy a zelenáním se parkových prostor. Nás spolek je také jako 

příroda závislý, ale na finančních prostředcích, které dostáváme  z různých pro-

jektů a grantů. Situace na tomto úseku je rok od roku složitější a tak se není čemu 

divit, že všechny naplánované akce se asi nepodaří uskutečnit. 

     Ano, změn je hodně a starostí také, ale všechno nám pomůže rozptýlit přichá-

zející Velikonoční svátky. Svátky, které původně oslavovaly svátek jara.  Asi před 

3 500 lety dali kananejskému  svátku jara úplně nový význam  Židé svátkem 

Padchy. Před 2 000 lety dostaly Velikonoce současný význam Kristovou smrtí a 

zmrtvýchvstáním. 

     Jak ale všichni víme, paprsky sluníčka, které dopadají na zem všem lidem při-

náší radostný pohled na život, tak i náš spolek se společně s vámi těší na jarní 

setkání při různých akcích.  
 

 
 

 

Pozor, letní čas - Pozor, letní čas 
Letní čas začíná v neděli 30. března 2014 

Nezapomeňte přeřídit hodiny z 2:00 na 3:00 h. 



Moc je neznáme…  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Dnes si zavzpomínáme na dvě osobnosti, které mají podobné povolání a současně i 
stejného koníčka. Ano, bude řeč o Jiřím Trnkovi a Josefu Skupovi. Obě osobnosti jsou 

spojeny s Plzní. Začneme Jiřím Trnkou, který byl známým 
loutkářem. 
     Narodil se 24. 2. 1912 v Plzni na Petrohradě v rodině, kde 
se vyráběly loutky. V roce 1929 se seznámil s Josefem Skupou, 
který byl učitelem kreslení na reálce. Od roku 1929 – 1935 
studoval na „Umprum“ a současně vyráběl a navrhoval kulisy 
pro loutkové divadlo Josefa Skupy v Plzni.  
     Při prvním setkání s loutkovým filmem vytvořil postavičku 
Hurvínka pro reklamní účely. Jiří Trnka byl dvakrát ženatý. 
Jeho první ženou byla Helena Chvojková, s kterou měl 3 děti. 
Během války namaloval obrazový triptych Český betlém. V 

roce 1945 se stal spoluzakladatelem studia Bratři v triku. S Hermínou Týrlovou a 
Karlem Zemanem se stal tvůrcem  české školy animovaného filmu. 
     V roce 1946 na festivalu v Cannes zvítězil Trnkův kreslený film Zvířátka a Petrovští. 
Měl v sobě odvahu tvořit animované filmy i na náročná témata. V roce 1952 ho 
navštívili i pracovníci Walta Disneye. Natočil známé filmy jako je Špalíček, Císařův 
slavík a další. Také podepsal Dva tisíce slov. 
     V roce 1967 byl již zasažen těžkou nemocí a zemřel 30. 12. 1969 a je pochován na 
Ústředním hřbitově v Plzni.  
                                               (foto: czechembassy.org, upraveno Zdenka Danková Velká Epocha)  
 
 
 
 

     Druhou neméně známou osobností je loutkář Josef Skupa, který se narodil 16. 1. 
1892 v rodině četníka se Strakonicích, kde bydleli pouze 5 let a všichni se pak 
přestěhovali do Plzně. Již od dětství byl šikovný kreslíř a nejraději měl loutku Kašpárka. 

V roce 1919 si nechal od loutkáře Noska vyrobit ušatého 
panáka, kterému dal jméno Spejbl. Tato postavička pak 
vystupovala s Kašpárkem a obě prováděly různé šprýmy.  
12. června 1920 se Skupa oženil s Jiřinou Schwarzovou, dcerou 
finančního rady. Toto manželství zůstalo bezdětné. Manželce 
se mužovo divadlo líbilo a pomáhala mu v divadle. Sama 
vodila loutku Hurvínka a pomáhala mu s přípravami scén. 
V roce 1923 si nechal vyřezat loutku Švejka, který pak 
vystupoval s Kašpárkem. Roku 1926 Gustav Nosek vyřezal 
zmenšenou a přihlouplou loutku, která dostala brzy jméno 
Hurvínek a začala se vytvářet úspěšná představení jak pro 

děti, tak i pro dospělé. Zakladatel divadla viděl Skupovy úspěchy, ale nesouhlasil s jeho 
obsahem a proto roku 1927 odchází a vedení divadla přebírá Josef Skupa. V roce 1930 
přibyla další postavička, a to Máničky.  Josef Skupa umřel 8. 1. 1957 v Praze. 
                                                                                       (foto: santroch.blog.id…, wikipedia.org.) 



 

 
 
 
 
 
 

Zrušení sKaret a změny pro postižené 

 

     Ke konci dubna 2014 dojde ke zrušení sKarty. Od prvního května tedy 
sKarta nebude sloužit jako průkaz, ani jako prostředek pro výplatu so-
ciálních dávek.Od začátku roku 2014 se mění proces posuzování nároku 
na průkaz osoby se zdravotním postižením. Nově budou existovat tyto 3 
kategorie 

 

► Průkaz TP – osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti    
    či orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra 

 

► Průkaz ZTP – osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo  
    orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra 

 

► Průkaz ZTP/P – osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo  
    s úplným snížením pohyblivosti či orientace s potřebou průvodce, včetně  
   osob s poruchou autistického spektra 

 
Povinné ručení 

 
     Od ledna 2014 si připlatíme na povinném ručení. Pojišťovny mají za 
povinnost odvádět 3 % z ročního přijatého pojistného z povinného ručení 
do Fondu zábrany škod. Z něj bude Česká kancelář pojistitelů vyplácet 
prostředky hasičům, na prevenci škod a do integrovaného záchranného 
systému. 

 
Kdy do starobního důchod 

 
 

   

     Kdo dostává za melouchy peníze na dlaň bokem a neplatí si sociální 
pojištění, na stará kolena zapláče a nedostane vůbec nic, nebo jen pár 
korun, nestačících ani na jídlo. 
     "Nejen důchodový věk, ale i doba důchodového pojištění pro nárok na 
starobní důchod se rok od roku prodlužuje. Stanovuje to současný zákon 
o důchodovém pojištění. Lidé by si měli proto průběžně sledovat dobu 
pojištění." 
     Abyste dostali starobní důchod, musíte si platit sociální pojištění o 10 let 
více než bylo zvykem. Musíte si platit  dlouhých 35 let. Pokud tedy vznikne 
z hlediska věku nárok na důchod v roce 2018, musí mít člověk placeno 
sociální pojištění po dobu 35 let. Ke kontrole získaných dob pojištění slouží 
Informativní osobní list důchodového pojištění.         
                                                                           (Upraveno Právo 29. 3. 2013) 

ZMĚNY V ROCE 2014 – ZMĚNY V ROCE 2014 



Připomínáme si 200. výročí od narození Václava Frosta 

 
 

     Mnozí z nás si kladou otázku, kdo to byl Václav Frost. Neslyšící ale ví, 
že se jedná o jednoho z předních učitelů a ředitelů v Pražském ústavě pro 
hluchoněmé. Bavíme se o páteru Václavu Frostovi, který se stal v roce 
1841 jejím ředitelem. 
     Narodil se 4. února 1814 v Nosálově ve východních Čechách a zemřel 
21. června 1865 v Konojedech v okrese Litoměřice. Po skončení školní 
docházky šel studoval na gymnázium do Mladé Boleslavi a po jejím 
skončení se přihlásil na studium filozofie v Praze a  theologie v Lito-
měřicích. 
     Po vystudování byl roku 1837 dosazen jako kaplan do Mšena. Tam 
začal z vlastní iniciativy vyučovat hluchoněmé děti z jejího okolí. V roce 
1840 nastoupil jako první učitel do pražského 
ústavu pro hluchoněmé. Už v roce 1841 se 
stává ředitelem a katechou tohoto ústavu. 
     Pražský ústav pro hluchoněmé je nejstarším 
ústavem u nás a byl otevřen pro veřejnost 7. 
prosince 1786. Ústav byl založen při příležitosti 
návštěvy Josefa II. v Praze a přímo na 
doporučení Josefa II. byl ústav věnován  
hluchoněmým. Ze začátku zde bylo jen šest 
chovanců.  
     Václav Frost byl za svého života hodně 
aktivní. Byl poslance v říšském sněmu a 
v letech 1861-64 byl členem sboru obecních 
starších v Praze. Vydává také populárně psané 
brožury v letech 1849 - 53. Pro hluchoněmé 
vydal obrázkový „Orbis picls“ a německou 
učebnici o dvou dílech.  
     Také založil „Pražskou kombinovanou metodu“. Zde si dovolím jeho 
citaci: 
     "Pomocí řeči posuňkové, mateřské řeči hluchoněmého, jest třeba 
hluchoněmého ku Bohu vésti, a v poměru k Bohu budiž mu také 
ponechána. V poměru však k lidem, musí se hluchoněmý jim podříditi a s 
nimi slovy mluviti. V tomto směru jest pak třeba hluchoněmého pomocí 
německé metody v praktický svět uváděti."                                         
     Pražská Frostova metoda" není nic jiného, než bilingvální vzdělání 
neslyšících. Václav Frost předběhl svou dobu o více než sto let a je 
smutné, že jeho myšlenky nyní objevujeme v cizině.                         
     Pro zásluhy o hluchoněmé byl vyznamenán „Zlatým záslužným křížem 
s korunou“ a byl jmenován čestným konstitučním radou Budějovickým. 
                                     (foto: nosalov.estranky.cz, výtah z Ottovy encyklopedie, internet) 



Hasiči, díky, že nám pomáháte 

 

     Žijí mezi námi a ani na první pohled nepoznáte, že se jedná o osoby zdravotně 

handicapované. Ano, řeč je o neslyšících, kteří se od nás běžných lidí neliší, ale 

jejich problémy s komunikací jsou veliké. A hlavně v případě, když se jedná o 

ohrožení lidského života nebo nějaké životně důležité situace.  

      Díky pochopení 

Plzeňského hasičské-

ho záchranného sboru 

se celá situace v této 

oblasti změnila. Je to 

již 10let, co tento pro-

jekt byl uveden v ži-

vot, ale konečně v ro-

ce 2014 měli možnost 

neslyšící nahlédnout 

pod pokličku, jak se 

vyřizují jejich poža-

davky. A bylo se na 

co dívat. 

     Již samotná návštěva samotného pracoviště byla zážitkem. Někteří z účastníků 

měli možnost zkušebně odeslat zprávu do centrály, kde pak všichni sledovali, co se 

s požadavkem děje. Nejvíce byli překvapeni informací, že každá světelná lampa na 

území Plzně  má vlastní číslo a lze ji pak na mapě najít. Další důležitá informace se 

týkala vlakových přejezdů. Málokdo věděl, že přejezdy jsou číslované a lze je také 

vyhledat v případě, že se vám něco v jejich blízkosti stane. 

     Služba je zajišťována pro neslyšící žijící na území plzeňského kraje, kteří jsou 

v evidenci PHZS, ale s pomocí IZS překračující i hranice našeho kraje. 

     Všem se tato netradiční podívaná velmi líbila a byli s ní spokojeni. Současně 

také vychvalovali perníčky, které pro ně vlastnoručně upekla tisková mluvčí.  

 
 

 

 

SUŠENKY TÍSŇOVÉ LINKY 112 
SUROVINY 
550g hladké mouky 
1 lžička prášku do pečiva 
1 lžička skořice 
200 g cukru (čím hrubší, tím lepší) 
150 g másla 
100 g medu,  2 ks vejce 

 
 

 

POSTUP 
Mouku s práškem  do pečiva a skořicí prosít promíchat s cukrem přidat změklé, na kostky na-
krájené máslo a rukou rozdrobit  (do konzistence drobenky) vidličkou v hrnečku  rozšlehat vej-
ce s medem. Vaječno - medovou směs vlít do mouky vypracovat vláčné těsto těsto nechat 
odpočinout přes noc v lednici vyválet cca  ½ cm silný plát, vykrájet různé tvary  péct na pečí-

cím papíru při teplotě cca 160⁰ C do růžova.                               por. Mgr. Pavla Jakoubková 



Pietní akt k 164. výročí  narození T. G. Masaryka  
 

     V pátek 7. 3. 2013 si 
občané města Plzně 
připomněli 164. výročí 
narození prvního če-
skoslovenského prezi-
denta T. G. Masaryka. 
V tento den Odbor 
marketingu a prezen-

tace MMP uspořádal 
pietní akt na Masa-
rykovo náměstí v Plz-
ni. Akce se zúčastnili i 
naši starší neslyšící 
spoluobčané a celý 
slavnostní pietní akt 
byl tlumočen do 
českého znakového 
jazyka. Tlumočení ve spolupráci s MMP zajišťovali tlumočníci Spolku neslyšících 
Plzeň. Akce měla u neslyšících veliký ohlas.  

 

 

„Poznej svůj kraj“                                           akce je hrazena PK 
 
 

 

Spolek neslyšících Plzeň,  

 

Vás srdečně zve na zájezd,  
který se bude konat 
 

v sobotu 14. června 2014 na 

 

klášter Kladruby a zámek Manětín. 

 

Odjezd je v 7 hodin od Pekla a návrat je v 17 hodin. Cena zájez-

du: pro člena 120,- Kč, nečlena 150,- Kč a děti do 15 let 60,- Kč. 

 

Tlumočení do znakového jazyka je zajištěno.  

 

Přihlášky do 10. 5. 2014 u paní Voříškové/602 616 785 - SMS 



Neslyšící florbalisté z Plzně na TV ZAK 
 
     V neděli 16. 3.2014 se hrálo v hale Slavie VS další utkání Extraligy 
florbalu neslyšících. Jednalo se o 6. kolo za účasti mužstev z Plzně, Prahy, 
Brna a Olomouce. Zápasu Plzně byla přítomna i regionální televize ZAK, 
která natočila několik záběrů z tohoto utkání, kdy si to mezi sebou rozdaly 
družstva Plzně a Brna. V tomto duelu byli favorité hráči z Brna, což se 
ukázalo stavem na konci zápasu. Plzen prohrála 16 : 2.   Současně proběhl 
i rozhovor s hráčem plzeňského klubu Janem Crkovským.  
     Přítomnost TV ZAK byla pro všechny přítomné neslyšící hráče i 
fanoušky milým překvapením. Stalo se tak díky pochopení TV ZAK a již 
probíhající spolupráce se Spolkem neslyšících při tvorbě souhrnného 
zpravodajství, které se vysílá vždy v premiéře v sobotu od 18 -19 hodin. 
Odvysílání tohoto sportovního šotu proběhlo v úterý 18. 3. 2014 za velmi 
kladného hodnocení ze strany samotných neslyšících. 

 

 



Senior TAXI  - 30 Kč po Plzni 
 

 

     Odbor sociálních služeb  MMP 

zahajuje od 1. dubna 2014 provoz  

taxislužby, která se jmenuje Senior 

taxi. Tato služba je ve spolupráci 

s PMDP, a.s. Služba je určena pro 

seniory na 70 let nebo držitelům 

průkazu ZTP nebo ZTP/P a je určena  

pro občany města Plzně. Doprovod 

nemusí být 70+. U ZTP/P doprovod 

cestuje bezplatně a platí to i pro 

vodícího psa. Objednává se pouze jízda. Taxi nečeká. Cesta zpátky se  objednává . 

Řidič vozidla není asistent, nezajišťuje doprovod! 

     Přeprava Senior taxi se objednává 2 dny předem na telefon 601 381 381 a platí 

to na přechodné období 3 měsíců. Po 3 měsících pak vždy do 22.00 h. předchozího 

pracovního dne, bude-li přeprava uskutečněna mezi 6.00-18.00 následujícího dne. 

     Při objednávání se musí nahlásit kolik pojede osob, jméno a datum narození 

nebo číslo ZTP, ZTP/P, adresa trvalého pobytu. Dále datum, čas a místo, kde 

budete nastupovat a místo výstupu.  

     Cena jízdy je po městě: nástup 10 Kč/os. a jednorázové jízdné 20 Kč/dítě 10 

Kč. Mimo město nástup 10 Kč a kilometry za celé auto 11 Kč/km. Platí se při 

nástupu do auta, při cestě mimo Plzeň při výstupu. Cestující podepíše a dostane 

kopii příjmového dokladu. Cestující se podepíše do formuláře rozpisu jízdy, kde 

bude také souhlas s poskytnutím osobních údajů. 

     Pro dopravu na zavolání je k dispozici 1 osobní auto, které je pro seniory 70+ a 

také pro ZTP a ZTP/P. 

   

 

Spolek neslyšících Plzeň ve spolupráci s Odborem prezentace  

a marketingu MMP 

 

si Vás dovoluje pozvat na tlumočení pietního aktu 

 

 
 
 
 

který se koná v úterý 6. května 2014 od 16.30 hodin  

u Amerického pomníku U Práce, Americká ulice. 



Propagace Spolku na konferenci INSPO  

 

 
 

      V sobotu dne 15. 3. 2014 se 

konal v Kongresovém paláci 

v Praze již 14. ročník konferen-

ce INSPO. Nad akcí převzala 

patronát Nadace Vodafone a 

partnerem AutoCont CZ a od-

borným partnerem pak Tei-

resiás, středisko Masarykovy 

univerzity pro pomoc studentů 

se specifickými nároky. Pouze 

tištěnými materiály se tam 

prezentoval SNN v ČR, Spolek 

neslyšících Plzeň, Česká unie 

neslyšících a ing. Kašpar 

z Plzně s kompenzačními pomůckami pro sluchově postižené. Svůj stánek tam mělo i O2, 

kde seznamovali zájemce o služby, které nabízí sluchově postižených. Tištěné materiály tam 

dodala také ZČU v Plzni. 
     Celá konference byla rozdělena do tří částí, první byla určena přístupu na web, druhá 

využití informačních technologií při vzdělávání a třetí byla zaměřena na problematiku 

zaměstnávání zdravotně postižených. Celá akce byla tlumočena do českého znakového 

jazyka. Jako účastníci akce byli za Spolek přítomni paní Mgr. Voříšková a Mgr. Hanzlíček. 

 

Plavání pro seniory z Plzně zdarma 
 

 

 Od dubna 2014 mají možnost plzeňští senioři nad 60 let možnost si zdarma zaplavat 

v bazénu na Slovanech a na Lochotíně. Plavat si mohou přijít každý pracovní den s vyjím-

kou svátků a školních prázdnin a to celkem 40krát za rok. Podmínkou ale je, že budou mít 

platnou Plzeňskou kartu a pak mají 40 vstupů do bazénů dohromady zdarma.  

     Senioři, kteří nemají Plzeňskou kartu a chtějí chodit zadarmo plavat do bazénu, musí si 

vyžádat vydání Plzeňské karty. Cena karty je 170,00 Kč. 

     S Plzeňskou kartou si zajdete na bazén, kde Vám bude nahráno na kartu 40 vstupů 

zdarma a při každé návštěvě bazénu předložíte Plzeňskou kartu a ZTP.  

    Bazény jsou pro seniory otevřeny na Slovanech od 9 – 11 h., bazén Lochotín 12 – 14 h.  

 

Recept pro mlsné jazýčky na Velikonoce  

od tlumočníka kuchaře pana Vladimíra Švába 

 

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA 

 

50 dkg vařeného uzeného bůčku nebo krkovice nebo kousek vepřového pečeného bůčku, 

5 vajec, 5 housek, 20 g másla, pepř, sůl, pažitka nebo mladé nasekané kopřivy. 

 

     Maso drobně nakrájíme. Housky nakrájíme na kostičky a zvlhčíme vývarem z masoxu 

s rozšlehanými žloutky. Necháme prosáknout. Přidáme maso, sůl, pepř, nasekanou pažitku 

nebo kopřivy. Lehce vmícháme sníh z bílků. Nádivku narovnáme do vymaštěného pekáče a 

pečeme v mírně vyhřáté troubě. 

     Velikonoční nádivku podáváme s vařenými bramborami nebo zeleninovými saláty. 

Nádivku také můžeme podávat studenou. 



 
 
 
 
 
 

 
 

. 4. středa 15,30 Přednáška   

 
 

   

10. 4. čtvrtek 15,00 Kvízová soutěž  
15. 4. úterý 15,30 Ruční práce pro děti - Velikonoce  
30. 4. středa 15,30 Přednáška Homeopatie 
  6. 5. úterý 16.30 Tlumočení slavnostního aktu „Díky, Ameriko“ 
15. 5. čtvrtek 15,30 Den matek  
17. 5. sobota 10,00 Český pohár šipek družstva 
24. 5. sobota 10,00 11. ročník jednotlivci Joker a prší 
31. 5. sobota 8,00 Pohádkový Den dětí 
  4. 6. středa 15,30 Přednáška 
14. 6. sobota 7,30 Zájezd v rámci Plzeňského kraje (Kladruby, Manětín) 

 
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 – František Sedlák, 75 let 
               Jindřiška Reichertová, 60 let 

               Zdeňka Šilhánková, 55 let  
  
 
 
 

Šumavský spolek neslyšících Klatovy Vás zve na:  

 

 10. 5.     sobota               15.00      Den matek a Den otců 
   7. 6.     sobota               10.00      Dvojboj Prší a Joker, 7. ročník 
20. 6..     sobota               10.30      Prohlídka Klatovského muzea 
            14.00      Kvízová soutěž, duel tří měst Klatovy-Plzeň-Praha 

 
Sponzoři:  
 

 

   
 

Program akcí ve Spolku  duben - červen  2014 
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dobře bavili. 



Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

http://www.snplzen.cz/aktuality

