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Obávám se… 

 

     Tak, a už je to tady. Máme za sebou první jarní dny, které nás přivítaly chlad-

nými rány a krásným slunečným odpolednem. Současně s tím jsme si museli 

protrpět tak jako každý rok, posun času o hodinu dopředu.  Tím začíná moje 

utrpení se vstáváním. Těšil jsem se, jak budu vstávat již do krásného denního svět-

la a opak je pravdou. Vstávám opět do tmy a ráno se klepu zimou, abych se 

v odpoledních hodinách vysvlékl jen do košile a přemýšlel, kam si odložím teplou 

zimní bundu. 

     Cestou do práce a z práce přemýšlím o tom, co se nám povedlo v naší orga-

nizaci udělat a co nás ještě čeká. Musím kladně hodnotit, že jsme vykročili do 

nového roku správnou nohou a úkoly, které jsme si vytýčili, se snažíme plnit. Ano, 

první malou část jsme si splnili, ale co teď dál. Čím víc se blíží termín našich 

kulatých oslav, tím více zjišťuji, že úkoly nějak přibývají. Tím se dostávám do 

situace, kdy si myslím, zda všechno zvládneme nebo ne. To všechno nám ukáže 

čas, který neúprosně utíká směrem dopředu. 

     A ještě ke spokojenosti všeho je nezbytně nutné, aby činnost celé organizace 

byla seřízena tak, aby nikdo nepoznal, že je toho někdy až moc. Největší radostí 

nás všech je, když se všichni cítí mezi svými velmi dobře a tak k tomu přizpů-

sobujeme i naši činnost. Nejinak tomu bude i v nadcházejícím čtvrtletí a proto 

doufám, že skladba akcí bude pro všechny zajímavá. 

     Na závěr bych rád poděkoval všem členům, kteří se svojí prací podílí na úspě-

ších jednotlivých akcí a tím i celé naší organizace. Současně všem přeji pěkné 

prožití velikonočních svátků a dětem přeji pěknou pomlázku. 



Nepřehlédněte… 

 

Kuřáci pozor…   

     Od 31. května 2017  začíná platit zákon, který zakazuje kuřákům si zapálit v re-
stauracích a kavárnách. A tak kuřárny budou muset zmi- 
zet z divadel, kin nebo sportovních hal. Zákaz se týká i kulturních a 
tanečních akcí. 
     Současně také bude zakázáno kouřit na nekrytých zastávkách 
nebo nástupištích a dětských hřišť.  Zde jsou zakázány i elek-
tronické cigarety. Pro účely zákona je rozměr nástupiště o šířce 5 
metrů a délce 30 metrů před a 5 metrů za označením zastávky ve směru jízdy. 
     Úplný zákaz kouření je ve všech typech škol, v zařízeních, kde se pečuje o děti 
nebo ve zdravotnických zařízení. Výjimku mají psychiatrická oddělení, kde je na 
oddělení uzavřena kuřárna. Zákaz se týká i elektronických cigaret. 
     Pamatujte si, že kdo si zapálí tam, kde je to zakázáno, může dostat pokutu až 
do výše 5 tisíc korun! 

 

První znakový jazyk v Jižním Súdánu 

     Mezinárodní nezisková organizace Světlo pro svět přinesla první oficiální zna-
kový jazyk do tohoto státu. První základy zna-
kového jazyka a první slovník znakového jazyka 
byl v Jižním Súdánu představen v rámci mezi-
národního dne osob se zdravotním postiženým. 
Odborníci z univerzit v Addis Ababa a Leiden 
sestavili slovník, který má 200 základních slov.  

 

     Prvních 200 slov jsou zaměřeny na rodinu, 
vzdělání, jídlo, pití, města a názvy států. Důležitost 

slovníku je v tom, aby mohl být používán i 
v jiných oblastech života.  

 

     Nejmladší národ na světě dosud neměl svůj 
oficiální znakový jazyk. Neslyšící a nedoslýchaví 
používali místní a regionální znaky. Na úřadech 
pak používali směs ugandských nebo ame-
rických znaků. Ty nebyly známé a znaky nebyly 
určeny pro běžnou komunikaci. 



Spolkový život 

Valorizace důchodu 

 
 
 
 

   Opět se sešel  rok s rokem a jak bývá zvykem, opět je na světě změna 
v důchodovém systému. 
     A tak jsme si pozvali pani Mgr. Tolarovou z OSSZ, aby nás seznámila s novými 

změnami. Dozvěděli jsme se, že od roku 2019 se bude odcházet do důchodu v 65 
letech. K odchodu do důchodu bude ještě podmínka, že bude muset být 
odpracováno nejméně 35 let. 
     Pro letošní rok proběhla valorizace důchodu ve výši 110 Kč ze základu, který 
mají všichni důchodci stejný. Potom je  pohyblivá složka, která je zvyšována o 2,2 
%, což každému určuje jiné finance. Držitelé důchodu si mohou neomezeně 
vydělat ke svému důchodu.  Současně jsme se dozvěděli, že v případě druha a 
družky nejde po jejich úmrtí dostat vdovský důchod. Ten se dostává pouze 
v případě úmrtí jednoho z manželů. 
V současné době se částečný invalidní důchod nezapočítává do výše starobního 
důchodu. Starobní důchod se vypočítává pouze z pracovního příjmu od roku 1986. 
V případě, že máte plný invalidní důchod, doporučuje se požádat OSSZ o 
vypočítání starobního důchodu. V případě, že nebudete žádat, tak v 65 letech se 
jen slovo plný invalidní změní na starobní, ale peníze zůstávají stejné.  



Lékaři ve válečné zóně 

    

      V rámci přednáškové činnosti jsme si nyní vybrali neobvyklé téma, které bylo 
zaměřeno na doktory ve válečné zóně. A tak jsme si pozvali na středu 18. 1. 2016 
přímou účastnici 
těchto lékařských 
misí ve válečné ob-
lasti, a to paní Kadr-
nožkovou. 

 

      Vyprávěla nám, že 
se zúčastnila 3krát 
těchto zahraničních 
misí v Afghanistánu. 
První mise trvala půl 
roku a byla u 
německých vojáků. 
Druhá a třetí byla 
kratší, vždy po 4 a půl 
měsících a to ve společnosti amerických vojáků. Během těchto misí se vždy každý 
týden střídala s doktorem a jezdila s vojáky po okolních vesnicích. Všichni museli 
mít po celou dobu na sobě neprůstřelné vesty, které vážily kolem 16 kg a celé 
vojenské oblečení mělo kolem 22 kg. Také jsme se dozvěděli, že byla s vojáky 
během svých misí také několikrát odstřelována a jak se museli přitom chovat.  

 

      Během přednášky nám ukazovala fotografie, kde všude byla a jaký byl život 
v afghanistánských vesnicích. Jak místní děti toužily po kopacím míči a jak některé 
z nich měly radost, 
když se dostaly do 
polní nemocnice a 
mohly okusit teplou 
vodu. Příroda byla moc 
krásná, i když všude byl 
nedostatek stromů a 
také vody. Počasí je 
tam stejné jako u nás. 
V zimních měsících 
bylo přes noc někdy i 
minus 20 a přes den 
pak kolem 10 stupňů 
nad nulou. Přednáška byla velice zajímavá a díky tlumočení paní Mgr. Voříškové a 
Mgr. Hanzlíčkem i poučná co se týká života v Afghanistánu. 



Horolezec  

     V netradiční den, v úterý 7. 2. se 
v prostorách Spolku konala velmi 
zajímavá přednáška s Honzou „Trávou“ 
Trávníčkem, plzeňským cestovatelem a 
kopcolezem.  Honza si pro naše klienty 
připravil pou-tavou besedu, doplněnou 
o pre-zentaci z cest do Himalájí. Od-
povídal i na zvědavé dotazy a to jak 
z profesního, tak osobního života. O 
Honzovi  jsme se doz-věděli mimo jiné i 
to, že je jeden z nejúspěšnějších 
českých himálajských lezců – zdolal 5 
osmitisícovek v 5 pokusech.  Byl na 

Annapurně , Manaslu či K2 a také přiznal, že pokud by v horách zahynul, nechce, 
aby jeho tělo bylo dopraveno domů. Hory natolik miluje, že by si přál, aby tam 
jeho ostatky zůstaly.  Honza nám donesl i část své horolezecké výbavy a rozdal 
nám pohlednice, na které se podepisoval. Tato beseda pro nás byla nadmíru 
zajímavá a jsme rádi, že jsme se od Honzy dozvěděli tolik informací, které se 
k horolezectví i k jeho jednotlivým výstupům vztahují. Besedy se zúčastnilo 20 
osob a do znakového jazyka ji tlumočila Mgr. K. Voříšková.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O2 linka pro neslyšící a nevidomé 

     Ani v měsíci březnu jsme 
neopomněli uskutečnit přednášku 
v rámci projektu „PřeSPo“. Účast na 
přednášce přijala firma O2, která 
klientům před-stavila dlouholetý 
projekt O2 linka pro neslyšící a 
nevidomé. Tým O2 byl tvořen celkem 
6 lidmi, mezi nimi i O2 guru, který se 
po skončení přednášky věnovat 
neslyšícím a ochotně vyřizoval jejich 
potřeby, aniž by přitom museli 
navštívit klientské centrum O2.  Při 

přednášce jsme byli seznámeni se službami O2 linky, které jsou nabízeny 
neslyšícím. Klienti měli možnost se také zdarma registrovat a moci tak využívat 
služby, které O2 poskytuje. Přednáška byla úspěšná, což potvrzuje i účast 35 osob.  



Festival BLIK BLIK 

     Blíží se ohlašovaný deštivý víkend a Plzeň se připravuje na festival BLIK BLIK, 
který má proběhnout ve dnech 17. a 18. března 2017. Festival je zaměřený na 
různé umělecké světelné efekty, které 
instalovali špičkoví čeští umělci, kteří se 
nezaměřují na světlo. 
     Na prohlídku těchto světelných efektů 
uspořádal Spolek neslyšících Plzeň v pátek 
17. 3. 2017 společnou výpravu, která byla 
tlumočena do českého znakového jazyka 
tlumočníky spolku.  U každé ukázky jsme se 
z úst průvodkyně z DEPO2015 dozvěděli, 
kdo byl autorem výtvoru a proč tuto 
ukázku zhotovil. 
     Mohli jsme vidět světelnou instalaci na 
vodě v podobě lodiček a plášťů. Připo-
mínala emigraci utečenců na Slovensko  přes řeku Dunaj od konce 19. století.  Na 
pláštích byly fotokoláže fotek uprchlíků a otisky prstů skutečných lidí, ale ne 

dnešních uprchlíků. Dále jsme mohli vidět 
sestavení plastových kbelíků, které 
připomínaly semena slunečnice. Nejvíce 
všechny zaujal příběh psa Arga, který 
zůstal v období velkých povodní doma a po 
dvou dnech bych zachráněn majiteli a 
hasiči. Jeho příběh byl animován na stěnu 
domu, kde bydlel. Dalším zajímavým 
exponátem bylo auto Ford Ka, které bylo 
celé pokryto zrcátky a proto vypadalo jako 
UFO. 
     Přestože na akci bylo nutné jít až ve 

večerních hodinách, vystavující umělci neza-
pomněli ani na děti a připravili pro ně zajímavé 
expozice.  
     Akce se zúčastnilo celkem 20 neslyšících, i když 
začátek byl v netradiční hodinu, v 18.30. Přítomní 
měli možnost se seznámit se světelným designem 
a současně si prohlédli starou čtvrť města Plzně, 
Roudnou. Ta je známá svým zajímavým zákoutím 
a různými uličkami. 



Bilanční členská schůze 

 
     V pátek 17. února 2017 proběhla v prostorách Spolku neslyšících bilanční 
členská schůze od 15.30 hodin.  
     Členská základna a její příznivci se dozvěděli, jak si spolek vedl ekonomicky 
v roce 2016 a jaká byla jeho činnost. Přehled akcí byl rozdělen podle služeb, které 
má organizace registrované na krajském úřadě. V ekonomice se dostala orga-
nizace do malého minusu, které je dáno metodikou hospodaření neziskových 
organizací. Ta jasně říká, že zisk není dovolený a rozpočet musí být buď nulový 
nebo minusový.    Zajímavá byla i informace o akcích, které se uskutečnily a byly 
hojně navštívené. 
     Další zajímavostí byl ekonomický plán na rok 2017 a akce, které by měly 
proběhnout ve stejném roce. Všichni přítomní byli seznámeni i s akcemi, které 
proběhnou v rámci oslav 100. výročí od založení Spolku neslyšících. Plánované 
akce byly uvedeny v Bulletinu č. 1/2017. 
 

 
 

POZVÁNKA 

 

Výbor Spolku neslyšících Plzeň  
zve všechny členy a přátele 

na přednášku  

 

aplikace záchranka pro neslyšící, 
 

která se uskuteční ve středu 
dne 3. května 2017 v 15.30 h. 

v prostorách Spolku neslyšících, 
Plzeň, Tylova 14. 

Přednášet bude vývojář firmy, která aplikaci do mobilu vymyslela. 

 
 
 
 
 

Kulaté jubileum 

 
 

     Ve čtvrtek 23. 3. 2017 proběhly 
v prostorách spolku oslavy naro-
zenin pana Stanislava Jiříčka, který 
oslavil svoje 85. narozeniny. Oslav 
se zúčastnil výbor spolku a také 
členky Klubu žen a ostatní členové. 
Od všech obdržel  dárky. Na foto-
grafie je oslavenec se svoji man-
želkou Otýlií. 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3.-14.4.    Festival dok. filmů Jeden svět – Moving station 

5. 4. středa 15.30  Prohlídka pivovaru - OBSAZENO 

13. 4. čtvrtek 10-16  Šikovné ruce – nám. Republiky, Plzeň 

3. 5. středa 15.30  Přednáška – Aplikace Záchranka do mobilu 

6. 5. sobota 16.00  Hlavní pietní akt osvobození – sady Pětatřicátníků !! 

19. 5. pátek 15.30  Oslava Klubu žen – jen pro zvané 

20. 5. sobota 7.00  Zájezd – Rozvadov a Flossenburg koncentrační tábor 

  12-16  Bosh fresh festival – kuchařská show - PLAZA 

24. 5. středa 15.30  Prohlídka Českého rozhlasu Plzeň 

1. 6. čtvrtek 15.00  Mezinárodní den dětí – škola pro neslyšící 

21. 6. středa 15.30  Den otců 
 
 
 
 

Úterý -  4. 4., 16. 5., 6. 6.  od 14.00 hodin – Neleníme, ruční práce 
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. 
 
 
 

Články na straně 2 jsou upraveny a převzaty z internetu. 
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