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     Vážení, nacházíme se na prahu nového roku 
2016, který bude pro naší organizaci velmi důležitý. 
Již uplynulý rok ukázal, jak se celý svět mění a my se 
nacházíme uprostřed celého tohoto dění. Zásluhu 
na naší zvýšené aktivitě a snahou se ukázat na 
veřejnosti byly akce města Plzně v rámci EHMK. I 
naše aktivita směřovala směrem k široké veřejnosti 
v městě Plzni.   
     Letošní rok bude pro nás velmi časově náročný a 
nesmírná tíha úkolů bude čekat na připravená 
bedra výboru. Rok 2016 je rokem velkých příprav, 
neboť již v příštím roce 2017 si náš Spolek nesly-
šících připomene 100. výročí od založení Spolku 
hluchoněmých OUL v Plzni roku 1917. 
     Toto kulaté výročí přináší velké nároky na všech-
ny a proto si Vás dovoluji požádat, abychom se 
všichni zamysleli nad tím, co nás v nejbližší době 
bude čekat a pomohli svým elánem zvládnout toto 
významné výročí. 
     Během příprav na kulaté výročí musíme také my-
slet na výběr akcí v roce 2016, které budou určeny 
pro naše členy.  
     Závěrem tohoto čláku bych chtěl poděkovat čle-
nům, kteří se aktivně zúčastňovali akcí pořádaných 
jak naší organizací, tak i Plzní 2015. Důležité je, aby 
nás bylo vidět a všichni si uvědomili, že i mezi nimi 
žijí občané, kteří mají stejná práva jako všichni.
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Poznávání plzeňských kostelů 

kostel svatého Jiří v Doubravce 
 

 

 
     Nyní se podíváme na kostel svatého Jiří v Plzni Doubravce, o kterém se říká, že 
to byl první postavený kostel. Stavba kostela se datuje do konce 10. století a vět-
šinou je spojen s návratem pražského biskupa Vojtěcha z exilu na konci roku 992. 
Ze své cesty z Říma ponechává v místech dnešního 
Starého Plzence 12 benediktinských mnichů. Dále 
Vojtěch pokračuje směrem do Prahy a v Břevnově 
roku 993 zakládá prvmí mužský klášter v Čechách. 
     První písemná zmínka o kostelu pochází z roku 
1361, kdy byl ustanoven farářem Frána z Chrástu. 
Bohužel, za doby husitských válek, kdy byla Plzeň 
obléhána v letech 1433-1434, tak byl kostel vážně 
poškozen a byl v rozvalinách. 
     Aby bylo možno kostel opravit, byly mu 26. srpna 
1475 uděleny odpustky, které byly určeny na opravu 
a přestavbu. S opravou bylo započato roku 1480. Na 
konci 15. století se přistavuje boční věž se zvonovou 
stolicí. Po celou dobu středověku směli dosazovat faráře pouze opati z Břevnova. 
Město Plzeň se roku 1565 vyrovnává s klášterem v Břevnově a přebírá pod svoji 
správu kostel. Brzy potom se ruší fara a kostel sv. Jiří se stává pobočným kostelem 
chrámu svatého Bartoloměje v Plzni. 
     V roce 1662 byl ulitý malý nový zvon, který se dochoval dodnes a říká se mu 
„umíráček“ Zvon má v průměru 41 cm a hmotnost 38 kg. Další zvon byl ulit v roce 
1719 Janem Pernerem o průměru 112 cm a hmotnosti 784 kg. V období 1.světové 
války byl zvon zabrán vojskem. Zvonař P. P. Perner ulil v roce 1810 dva malé 
oltářní zvonky. Během 19. století dochází vyměně střešní krtiny a dalších úprav. 
     Kostel má skoro čtvercový půdorys, který se od východu k západu mírně zužuje. 
Z konce 17. století, kdy proběhla přestavba kostela se nachází v kostele ranní 
barokní oltář se sochou madony, která pochází z Německa. Socha madony stála na 
původním místě ma oltáři již v 15. století. Nejstarší památkou kostela je rene-
sanční osmiboká křtitelnice z roku 1539, kterou kostelu daroval plzeňský arcijáhen 
Václav Křakovský. V kostele jsou i dva boční oltáře, na kterých jsou sochy svatého 
Václava a svatého Vojtěcha, doplněné obrazem svatého Cyrila a Metoděje. 
     Roku 1996 je zřízena římskokatolická farnost Plzeň-Doubravka a kostel se do-
stává do jejich správy. Od roku 1997 průběžně až do roku 2009 se kostel 
opravoval.                                                                        (foto a text upraveno z cs.wikipedia) 



Spolkový život 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurz trénování paměti 
 
     Již čtvrtým rokem vždy na začátku podzimních měsíců pořádá náš spolek pro 
svoje členy v seniorském věku Kurz trénování paměti. O tento kurz je mezi členy 

poměrně veliký zá-
em, neboť zde 
dochází k příjemné 
atmosféře mezi ú-
častníky a lektorkou 
kurzu. Kurz je veden 
tak, aby neslyšící 
senioři mohli sami 
vyplňovat popř. 
tvořit určité úkoly. 
Smyslem kurzu je, 
aby si všichni zacho-
vali šedou kůru 
mozkovou (jak říká 

slavný soukromý detektiv Poirot) v aktivaci. A to se nám při kurzu daří. Kurz je 
tlumočen do ČZJ tlumočníky spolku neslyšících. 

 
 

Turnaj neslyšících v minigolfu 
 
     Blížící se podzimní čas dal o sobě velmi brzo vědět. 
Začátek měsíce října byl hodně deštivý, což nám 
znemožnilo konat první turnaj v minigolfu neslyšících 
v plánovaném termínu. A tak na druhý pokus ve 
středu 14. října 2015 se sešli dospělí neslyšících a dětí 
ze speciální školy pro neslyšící v Plzni na hřišti 
minigolfu v Plzni Lochotíně.  Převážně se jednalo o 
děti, které jsou během týdne umístěny na internátě. 
Turnaj byl rozdělen na různé skupiny, aby zápolení na 
golfových jamkách bylo napínavější. I když počasí bylo 
velmi chladné, akce se podařila a účastníci si odnášeli 
příjemný pocit z příjemného sportovního zážitku.  



Oslava vzniku samostatnosti ČSR 
 
     Ne, to není chyba v názvu, ale již poněkolikáté se neslyšící zúčastňují akcí, které 
se konají ve dne 28. října. Při letošních oslavách neslyšící neporušili tradici a jejich 
kroky směřovaly do zrekonstruované malé židovské synagogy. Zde průvodkyně 
přítomné seznamovala s historii židovské obce v Plzni od roku 1338 až po 
současnost. Dozvěděli jsme se, kdy bývalo židovské ghetto a také i to, že v roce 
1533 skončila židovská obec v Plzni. Až do roku 1643 pak nebyl v Plzni 
zaznamenán ani jeden Žid, přestože v roce 1504 byla plzeňská židovská obec 
druhá největší v Čechách a na Moravě. V roce 1938 v Plzni žilo 3 200 Židů, kteří 
byli pak transportováni do Terezína a dalších koncentračních táborů. V současné 
době má židovská obec něco přes 100 členů. Na závěr celé prohlídky si neslyšící 
připomněli své dva členy, kteří také byli transportováni, ale po skončení války se 

vrátili domů. 
     Na závěr dne jsme ještě byli na pietním aktu k oslavě samostatnosti vzniku ČSR. 
Zde jsme byli svědkem přísahy nových členů městské policie a pak předávání 
pietních věnců k pomníku T. G. Masaryka. Obě akce byly tlumočeny do ČZJ našimi 
tlumočníky. 

 
 

Mikulášská nadílka 

     Konec měsíce listopadu a začátek prosince se nesou ve znamení příprav na 
Mikuláše. A tak naše organizace uspořádala již počtvrté mikulášskou nadílku, 
která se jako vždy nesla v duchu integrace neslyšících dětí se slyšícími. Opět jsme 
při pořádání akce mysleli na děti, které jsou daleko od svých rodičů a  nemohou 



prožít správnou mikulášskou 
náladu. Proto akce byla určena 
i dětem ze ZŠ pro sluchově 
postižené, které jsou přes 
týden na internátě. Letos 
poprvé jsme volili jiné 
prostory, než jsme byli zvyklí a 
musíme konstatovat, že jsme 
vybrali dobře. Zázemí pro 
božské postavy bylo výborné a  
děti a jejich rodiče či příbuzní 
se v nových prostorách cítili 
dobře. A v neposlední řadě i 

dárky díky sponzorům se velmi vyvedly a tak všichni z akce odcházeli spokojeni. 

 

Kurz míchání nápojů 

     V dnešní přetechnizované době je velmi těžké vybrat a uspořádat vhodné akce, 
aby zaujaly jak staršího, tak i mladšího neslyšícího. Dalším faktorem jsou i finanční 
možnosti, kterých nikdy není dost. I přes tyto problémy jsme se rozhodli ve spolku 
uspořádat pro zájemce z řad neslyšících kurz míchání nápojů. Pro naši aktivitu 
jsme našli pochopení v baru Amigos, který nám vyšel velmi vstříc. V úterý 8. 12. za 



 plného provozu se uskutečnil dlouho plánovaný kurz Celkem se kurzu zúčastnilo 5 
mladých neslyšících, z toho  byla jedna žena. Všichni přítomní se učili správně 
míchat koktejly a zacházet se šejkrem. I když to na první pohled vypadalo jako 
hračka, skutečnost byla úplně jiná.     

    Na závěr celého 
kurzu si každý vyz-
koušel sám udělat 
nápoj, který si vy-
bral z nápojového 
lístku. Celá akce 
byla jako vždy tlu-
močena, tentokrát 
Mgr. Voříškovou. 
Na závěr bychom 
chtěli vyzdvihnout 

přístup zaměstnanců baru Amigos k neslyšícím účastníkům kurzu a také za 
finanční spoluúčast na této akci. 
 

 

Vánoční  a silvestrovské posezení 

     Vánoční čas a vůně svařeného 
vína, která byla cítit po procházce 
náměstím nás inspirovala k vánoč-
nímu posezení. Proběhlo ve čtvr-
tek 10. prosince pod dohledem 
výboru Klubu žen, kterého se toto 
ujaly. Během příjemného odpo-
ledního posezení byla nabídnuta 
obložení miska, kafe a vánoční 
cukroví. Předvánoční zklidnění 
bylo pro všechny příjemným od-
počinkem. Ještě se ani nesnědly 
všechny dobroty ze svátečního 
stolu, a už se o svá práva hlásil 
Silvestr. A tak po roční odmlce se 
uspořádalo silvestrovské posezení, 
kterého se zúčastnilo jen pět 
členů. I takový malý počet však 

vedl k příjemnému popovídání a oslavení příchodu nového roku. Za starost se 
silvestrovským posezením chceme poděkovat paní Ivaně Findejsové. 



Změny v roce 2016 

Důchody 2016 

     Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se 
minimální mzda z 9 200 korun na 9 900 korun.  A jako kompenzaci za nízkou 
lednovou valorizaci dostanou důchodkyně a důchodci v únoru jednorázový 
příspěvek 1 200 korun.  Od ledna se zvyšují důchody starobní, včetně předčasných 
starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího 
stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí. Základní výměra důchodu stejná pro všechny 
druhy důchodů se zvýší o 40 Kč.  
 

Příspěvek na mobilitu 

 
     Žádost na příspěvek je nutné podat až po 1. lednu 2016, ale nejpozději do 31. 
ledna 2016. V případě, že podáte žádost po lednu 2016, nebude možné dostat 
příspěvek hned od ledna 2016. Žádost se podává na úřad práce.  
 

Registrační značky na vozidla jsou na přání 
 
     Od ledna 2016 si mohou řidiči nechat vytisknout vlastní text na registrační 
značku. Registrační značka na přání se může přidělit, když se splní určité 
podmínky. Jedna tabulka značky stojí 5 000 Kč, na auto bude stát 10 000 Kč. 
Značka musí být kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic. 
Značka musí obsahovat nejméně jedno číslo a nesmí se použít písmena G, CH, Q, 
W a O. Nelze používat speciální znaky (-*/?!§). Také se nesmí používat zkratky 
orgánu státní správy, zastupitelských sborů, krajských úřadů (např. PČR, HZS). 
Nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy.  

 
 
 

 
 
 
 

Spolek neslyšících Plzeň pořádá v úterý 2. 2. 2016 
od 10.00 hodin konferenci s názvem 

TLUMOČENÍ VEŘEJNÝCH AKCÍ 
Akce proběhne v prostorách Plzeňského kraje, 

 Škroupova ul. 18, Plzeň 
 
 Výbor Spolku neslyšících zve zájemce o ruční práce na akci 

 „Neleníme“ v termínu 8. 2., 14. 3., 11. 4. a 9. 5. 2016  

 vždy od 15 hodin do prostor Spolku, Tylova 14, Plzeň. 
           



 

 
 

6. 1. středa 14,30-
16,30 

Pomoc při podávání žádosti o mobilitu 
na úřadě práce  

27. 1. středa 15,30 Přednáška Policie ČR 

2. 2. úterý 10,00 Konference na krajském úřadě Plzeňského kraje 
s tématem „Tlumočení veřejných akcí“ 

4. 2. čtvrtek 15,30 Přednáška „Novinky v důchodech v roce 2016“ 

6. 2. sobota 10,00 Turnaj v šipkách, 15. ročník 

8. 2. pondělí 15,00 „Neleníme“, ruční práce 

   10. 2 středa 15,30 Oslava Valentýna, malá soutěž 

   19. 2. pátek 15,30 Výroční členská schůze 

   27. 2. sobota 10,00 Zimní turnaj 4 řad x 6. kolo, Joker jednotlivci 

9. 3. středa 15,30 Oslava MDŽ 

14. 3. pondělí 15,00 „Neleníme“, ruční práce 

16. 3. středa 15,30 Přednáška 

 

Výbor Spolku neslyšících Plzeň 
zve všechny své členy a přátele 

            v pátek 19. února 2016 od 15.30 hodin na 

 

       VÝROČNÍ 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. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

Program akcí ve Spolku  leden - březen  2016 
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dobře bavili. 
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