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A je to tady… 

 

     Už je to tady. Pořád tomu nemohu uvěřit, 
že  náš Spolek oslaví v letošním roce 
neuvěřitelných 100 let od svého založení. 
Ano, za tu dobu uplynulo hodně vody, hodně 
se změnilo na politickém poli v našem státě i 
ve světě. Někdy to bylo k našemu dobru, ale 
i k naší nelibosti. Přes to  všechno plzeňští 
neslyšící zůstali věrni svému Spolku a městu 
Plzni. 

 
 
 

     V letošním roce si  připomeneme  naše-
ho zakladatele Jana Zacha, který se při-
stěhoval do Radčič z Prahy. Díky jeho elánu 
a smyslu pro sociální soudružnost a pomoc 
mezi neslyšícími byl v roce 1917 založen 
v Plzni Spolek hluchoněmých „OUL“. Jan 
Zach se nestyděl za svou sluchovou vadu  a 
učll ostatní neslyšící, jak se mají pre-
zentovat na veřejnosti mezi slyšícími.  

 
 
 

     Připomeneme si  jednotlivé předsedy, 
kteří po Janu Zachovi stáli v čele Spolku,  
poděkujeme členům, kteří  Spolek podpo-
rovali a podporují, a vzpomeneme si na 
první tlumočníky, kteří ve svém osobní volnu 
pomáhali spolkovému výboru a členům při 
vyřizování záležitostí.  
 
 

    Proto se snažme, abychom v jejich úsilí 
pokračovali i v dalších letech.  

Jan Zach -  zakladatel 
Spolku hluchoněmých OUL 

  Fotografie neslyšících tanečnic 



Nepřehlédněte… 

 

Revize kotlů na tuhá paliva 

     Připomínáme, že dne 31. prosince 2016 
vypršela doba pro provedení první kontroly 
kotle na pevná paliva. Tato povinnost byla 
schválena zákonem č. 201/2012 Sb. v důs-
ledku špatného ovzduší.  
     Revize se musí provádět podle zákona, 
odstavce h) paragrafu 17 jednou za dva 
kalendářní roky. V případě, že nebudete mít 
doklad o provedené kontrole, můžete dostat 
pokutu maximálně 20 000 podle paragrafu 23 
odstavce (2) bodu b). Obecní úřad si může 
po 31. prosinci 2016 vyžádat ukázat doklad o 
udělané revizi kotle. 

     Revize kotle platí pro koupené a instalované kotle bez ohledu na rok 
výroby a jmenovitém tepelném příkonu 10 kW – 300 kW včetně. A jak si 
vypočítáte příkon kotle? Zde je návod: výkon kotle dělíme účinností 
v procentech krát 100 (příklad: 24 kW : 80% x 100 = 30 kW). Výkon a 
účinnost je napsána v Návodu na instalaci. 

 

Zvýšení důchodu v roce 2017 

     Pro rok 2017 se vláda rozhodla zvýšit všechny důchody. To znamená, 
že se zvýší starobní důchod, pčedčasný starobní důchod, invalidní, vdov-
ský, vdovecký i sirotčí důchod. 
     Každý důchod se skládá ze základní výměry 
a procentní výměry. Základní výměra se zvýší o 
110 korun a procentní výměra se zvýší o 2,2 % 
a platí to pro všechny důchodce. 
     Příklad výpočtu nového důchodu v roce 
2017: celkem starobní důchod v roce 2016 je 
11 441 Kč. Základní výměra je 2 440 Kč a zbytek je pro-centní výměra ve 
výši 9 001 Kč. Od ledna se zvedne uákladní výměra o 110 Kč a bude 
2 550, procentní výměra se zvýší o 2,2 %, to je 199 Kč. Od ledna 2017 
bude nový důchod 11 750 Kč. 
     Všichni, kteří dostávají důchod od ČSSZ dostanou dopis, že bude jejich 
důchod zvýšen v roce 2017.  



Spolkový život 

 

Mikulášská nadílka 5. prosince 

     Další ročník Mikulášské nadílky pro sluchově postižené děti a CODA 
měl opět úspěch. Přihlásilo se na něj 67 dětí a přišly v doprovodu 62 
dospělých. Jako každoročně jsou nejdříve odměněny děti nejmenší. Dárky 
dětem předával Mikuláš, Čert a Anděl. Děti, které byly hodné se Čerta bát 
nemusely, naopak ty, které zlobily, byly čertem pokárány a že se takové 
děti objevily. Mikuláš letos obdržel i 2 dárky - od jednoho z nejmladších 
dětiček - dudlík a od staršího chlapečka svoji podobiznu. 
     Dětičky, včetně dětí ze ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, které byly 
nemocné své balíčky obdržely následující dny, popř. jej vyzvedli rodinní 
příslušníci. Jsme rádi, že se nadílka líbila a objevily se nové dětičky a 
rodiče, kteří využívají našich služeb. Velký dík patří HM Globus, který 
poskytl dětem dárečky. Látkové tašky pak vytvořily neslyšící ženy v rámci 
projektu Neleníme. Již nyní se těšíme na další ročník, který se uskuteční 
pod hlavičkou 100. výročí organizace a to opět v Alfě na Americké. Věříme, 
že i Vy nám zachováte svoji přízeň. 

 



Trénování paměti 

     Jak je již tradičním zvykem, tak 
i v letošním roce uspořádal Spo-
lek pro svoje členy kurz Trénování 
paměti. Kurz volně navazoval na 
lekce, které proběhly v pře-dešlých 
5 letech. Pro účastníky to 
znamenalo, že se seznamovali 
s těžšími a těžšími úkoly, než se 
kterými se setkali při prvních 
kurzech. Při jejich plnění bylo 
poznat, že se s těmito úkoly umí 
řádně vypořádat a nic jim ne-
dělalo velké problémy. Kurz byl 
opět tlumočen do ČZJ paní Mgr. 
K. Voříškovou a lektorce Karle 
Bur-dové bylo ze strany účastníků 
vy-sloveno velké poděkování.  

 
 

 
 

Vánoční posezení 

     Stalo se již tradicí uspořádat v prostorách Spolku před vánočními svát-
ky společné posezení členské základny. A tak ve čtvrtek 15. prosince 2016 
se členové sešli u společného vánočně vyzdobeného stolu. 
     Smyslem celého posezení bylo, abych všichni načerpali klid a pohodu 
před nastávajícími vánočními svátky. Místnot byla krásně provoněná vá-
nočním pečivem, které si členky Klubu žen samy připravily. Kouzlo Vánoc 
dotvářel krásně vánočně vyzdobený stromeček, pod kterým se nacházely 
malé nepatrné dárky. Nejdůležitější na celé akci bylo, že se všichni oprostili 
od svého dennodenního shonu a mohli si v klidu posedět a popovídat si. 
Při odchodu si všichni slíbili, že se opět v roce 2017 setkají, neboť se jedná 
o rok pro Spolek velmi významný. Je to rok, kdy oslavuje-me 100. výročí od 
svého založení. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Neleníme… 

     To je název akce, která probíhala během uplynulého roku v prostorách 
spolku. Zde se setkávaly neslyšící ženy a navzájem si vyměňovaly  zku-
šenosti z ručních prací. Jejich výrobky se potom ukazovaly při různých 
akcích i na veřejnosti, které pořádá náš spolek. Mockrát jim děkujeme za 
jejich aktivitu a pomoc našemu spolku. 



Připravujeme pro Vás akce v rámci oslav  

100. výročí založení spolku 

 

20. května 2017 Zájezd - Příhraničí 

1. června 2017 Mezinárodní den dětí 

14. července – 4. srpna 2017 
Výstava ke 100. výročí v Mázhausu – 

prostor radnice 

červenec-srpen 2017 Zájezd – Zelená Hora 

26. srpna 2017 
Slyšíme se na ranči aneb Věda hrou – 

Šídlovák 

2. září 2017 Barvám neutečeš 

5. září 2017 Minigolf neslyšících 

září 2017 
Výstava fotografií v Cafe Restaurant 

Kačaba 

24. září 2017 Mezinárodní den neslyšících 

30. září 2017 
Oslavy ke 100. výročí založení Spolku 

neslyšících 

18. listopadu 2017 Putovní pohár v šipkách 

6. prosince 2017 Mikulášská nadílka 

 

Dvě netradiční pozvánky na přednášky 
 

Výbor spolku Vás srdečně zve na přednášku 

Lékaři ve válečné zóně. 

Kdy ? Středa 18. ledna 2017 v 15.30 h. 

Přednáší: paní Kadrnožková 

Kde? Spolek neslyšících Plzeň, 

         Tylova 14, Plzeň 

 

 
 

 
Zveme Vás na přednášku známého plzeňského 

horolezce pana Jana Trávníčka, 

která proběhne v úterý 7. února 2017 

od 15.30 hodin v prostorách Spolku neslyšících 

Plzeň, Tylova 14. 



                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

12. 1. čtvrtek 15.30 Přednáška – Valorizace důchodů 

17. 1. úterý 14.00 „Neleníme“ – ruční práce 

18. 1. středa 15.30 Přednáška – Lékaři ve válečné zóně 

28. 1. sobota 10.00 Šipky 301 D.O 

7. 2. úterý 15.30 Přednáška – Jan Trávníček (horolezec) 

14. 2. úterý 14.00 „Neleníme“ – ruční práce 

17. 2. pátek 15.30 Bilanční členská schůze 

8. 3. středa 15.30 Oslava MDŽ 

14. 3. úterý 14.00 „Neleníme“ – ruční práce 

22. 3. středa 15.30 Přednáška - Drogy 
 
 
 

 
 

Výbor Spolku neslyšících Plzeň 
zve všechny své členy a přátele 

            v pátek 17. února 2017 od 15.30 hodin na  

 

       BILANČNÍ 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  

 
 
 
 
 

Výročí našich členů 

 
 
 
 
 

Antonín Mráz, 75let,  Hana Jílečková, 70 let,  
Stanislav Jiříček, 85 let, Martina Turnerová, 45 let 
 
 
 

 
 

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  2017 
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dobře bavili. 
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