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Úvaha 
 
 
 

Vážení členové, 
 
tak už máme první čtvrtletí další nové stovky úspěš-
ně za sebou. Začátek byl poklidný, ale jak se čas 
posouval k dalším měsícům, začala práce celého 
výboru tak, jak skončila. Prací. Je to dáno tím, že 
v letošním roce si naše republika připomíná kulaté 
výročí svého založení. Ano, už je to celých sto let, co 
jsme se odtrhli od nadvlády Habsburků. A současně 
slavíme 25. výročí založení samostatné České re-
publiky. A tak nás v letošním roce čeká hodně akcí, 
které si mají toto výročí připomenout. 
     Pro nás, jako výbor, to znamená, že se musíme 
neustále věnovat informacím, které se budou 
k tomuto výročí pořádat. Proč? Protože našim cílem 
je, aby i neslyšící měli možnost se zapojit do 
společenského a kulturního života na území města 
Plzně. A tím naplňovat odkaz zakladatele Spolku 
pana Zacha. 
     V období, kdy se již děti budou připravovat na 
letní prázdniny a vy, rodičové, na dovolenou, bude-
me jako organizace finišovat. Bude nám končit pro-
jekt „Znakovka do škol II.“ V rámci projektu opět 
slyšící děti předvedou pohádku ve znakovém jazyce. 
Bude se jmenovat „O veliké řepě“. Rádi bychom na 
ni všechny neslyšící pozvali. Že lze tento projekt 
uskutečnit, za to vděčíme grantu Pomáháme, který 
vyhlásil T-Mobile. Touto pohádkou se krásně 
přeneseme do prázdninového času. 
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Spolkový život 
 

Senioři a alpinning 

 
     Ano, čtete dobře. Senioři ze Spolku neslyšících 
Plzeň se zapojili do pohybových aktivit. Vše se 
stalo díky nabídce Státního zdravotního ústavu 
v Plzni, který jim tuto akci umožnil. 
     A tak ke konci podzimního období se senioři 
sešli k prvnímu pokusu ke zlepšení svého zdra-
votního stavu. Nikdo však netušil, co je čeká při 
cvičebních hodinách a tak byli mírně nervózní. 
 

 
 

 
Cvičení bylo na pá- 
sech, po kterých se 
muselo chodit a dě- 
lat různé cviky. Na  
vydýchání se pak 
cvičilo na balonech. 
Cvičení trvalo dva 
měsíce a všem se 
moc líbilo díky dvě- 
ma skvělým cvičitel- 
kám.  

 
 
Důchody a zase důchody... 

 
 

  
     Už se stává pravidlem, že když se rok sejde s rokem, vždy nám páni poslanci při-
praví něco zajímavého v oblasti důchodů. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. A 
tak jsme si pozvali do našich prostor paní Mgr.Tolarovou z OSSZ, která nás 
informovala o změnách dne 18. 1. 2018. 
     V letošním roce se zvýší základ všech druhů důchodů o 3,5 procenta, čímž se 
zvýší základní výměra o 150 Kč. Další zajímavostí je, že věk odchodu do důchodu 
už se nebude zvyšovat. Pevný odchod do důchodu bude 65 let, a to pro lidi, které  



se narodili po roce 1971 a bude stejný pro 
muže i ženy. Lidi narozené do roku 1971 
se bude odchod do důchodu ještě 
rozlišovat podle věku narození. 
     Změna se týká i sirotků od února 2018, 
jejichž rodiče před smrtí pracovali jen 1 
rok. U rodičů zesnulých nad 38 let musí 
mít odpracované aspoň 2 roky. 
     V případě, že je někdo v pracovní ne-
schopnosti, tak od 1.1. 2018 je 60% den-
ního vyměřovacího základu do 30. kalen-
dářního dne, 66% od 31.-60. kalend. dne a 
od 61. kalendářního dne 72%. 
     Novinkou je otcovská, která je platná 
od 1. 2. 2018 a je určena otci, který pe-
čuje o své dítě, nebo pečuje o dítě, které 
převzal do péče nahrazující rodiče. Ot-
covská se vyplácí v období 6 týdnů od narození dítěte a vyplácí se 1 týden. Výplata 
otcovské se nepřerušuje. 
     Dlouhodobé ošetřovné bude platit od 1. 6. 2018 a může ho využívat ten, kdo 
pečuje o osobu v domácím prostředí a nepracuje. Pečovat můžete o manžela/lku, 
registrovaného partnera/rku, příbuzné v přímé linii, druha, družku. Zaměstnanec 
musí být v posledních 4 měsících pojištěn alespoň 90 dnů. U dlouhodobého 
ošetřovné musí ošetřovaná osoba udělit písemný souhlas a vyplácí se nejdéle 90 
kalendářních dní, pouze za dny, kdy trvala péče. Nevyplácí se za dobu pobytu 
v nemocnice. Akci tlumočila Mgr. Voříšková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IZS 

 
     Tato zkratka je hodně používaná a znamená 
Integrovaný záchranný systém. S touto zkratkou 
přijel k nám na přednášku neslyšící pan Látal, 
který seznámil přítomné s výhodu tohoto zá-
chranného systému. Informace, které přítomným 
přednesl byly velmi zajímavé, protože vycházely 
z vlastní zkušenosti. Z řad přítomných posluchačů 
bylo několik dotazů, na které dostaly řádnou 
odpověď. Výhodou celé přednášky byla sku-
tečnost, že si vše znakoval sám a to 24. 1. 2018 



Návštěva spalovny 

 
     Vesnička Chotíkov, která se nachází v těsné blízkosti Plzně se stala v sobotu 3. 
února 2018 cílem naší nevšední exkurze. Co nás k tomu vedlo? Nachází se tam 
stavba, kterou po celou dobu výstavby provázel různorodý názor obyvatel, kteří 
bydlí v těsné blízkosti této stavby. Ano, mluvíme o Spalovně Chotíkov. 

     Spalovna Chotíkov byla postavena jako čtvrtá v naší republice, jak sami vidíte 
na fotce. Již samotná stavba poutá svým zvláštním designem, který nepřipomíná 
žádnou velkou továrnu. Při příchodu jsme byli pozváni do návštěvní místnosti, kde 
nám vedoucí pracovníci sdělili informace ohledně provozu. Spalovna je svými pro-
vozními a ekologickými parametry řazena ke špičkovému zařízení v Evropě. 
     Dozvěděli jsme se, že kapacita spalovny je 95 000 tun, tepelný výkon kotle je 
31,7 MW a nejmenší teplota ve spalovací komoře je 850 stupňů C. Celý objekt je 
schopen provozu z vlastní produkce. Teplo se dodává do města Plzně. Pod celým 
městem Plzní je 230 km horkovodního potrubí. 
Naše skupinka byla první, která měla možnost 
nahlédnout i do samotného provozu spalovny. Byli 
jsme překvapeni, jaká tam byla čistota. Přes 
okénko u kotle jsme viděli, jak se provádí samot-
né spalování odpadu. Pracuje se tam turnusově a 
celý provoz na jedné směně má 6 zaměstnanců. 
Všechno je totiž automatizováno. Exkurze do to-
hoto objektu byla hodně zajímavá a byla tlu-
močena Mgr. M. Hanzlíčkem. 



T. G. Masaryk a MDŽ ve Spolku 

 
 
 

 
     Je středa 7. března 2018 a je naplánovaná oslava narozenin prvního česko-
slovenského prezidenta T. G. Masaryka. Pietní akce probíhá opět na Masarykovo 
náměstí, kde se sešli zástupci Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně. A jak již 
bývá zvykem, i tento pietní akt byl tlumočen do znakového jazyka. 
     Ve stejný den pořádal spolek pro svoje členky retro oslavu MDŽ ve svých pro-
storách spojenou s malou oslavou. Smyslem celé akce bylo, aby se členky sešly a 
mezi sebou si mohly popovídat. Přestože se vidí pravidelně každý týden, tak i 
v tento den si měly mezi sebou co říct. Obě akce, které se konaly se stejný den se 
vydařily a byly příjemným zpestřením běžného dne. 
 
 

Blik Blik 

 
     Pátek 16. března 2018 je slavnostní 
zahájení Festivalu světla Blik Blik. Letos 
je to již 4. ročník a na všech se byli po-
dívat i neslyšící. Pouze letošní počasí 
tomuto festivalu moc nepřálo. Pršelo. 
To však neodradilo zájemce o tuto po-
dívanou a sešli jsme se na tramvajové 
zastávce Liliová. Celkem nás bylo sedm 
a vydali jsme se směrem k Masarykovo 
škole, neboť letošní festival byl ve větší 
míře instalován na Petrohradě. 
     Letošní festival byl symbolicky vě-
nován 100. výročí založení Českoslo-
venska. A měli jsme i štěstí, že jsme se 
dostali k samotnému zahájení a naše-

mu tlumočníkovi Mgr. Hanzlíčkovi bylo umožněno oficiálně tlumočit tento slav-
nostní zahajovací akt.  
     Po zahájení jsme se vydali po předem stanovené trase a shlédli jsme různá 
umělecké díla, které byla ze světel. Součástí bylo i promítání stručného vzniku 
našeho státního znaku, ke kterému byl i mluvený projev. Vše bylo tlumočeno do 
znakového jazyka. Na Mikulášském náměstí jsme shlédli světelné figurky, které 
tvořily známou hru „Člověče, nezlob se“. V této hře mohli hrát i sami diváci, ale 
bohužel, do zahájení této výstavy se nepodařilo doručit speciální kostku, s kterou 
by diváci házeli a hra se mohla hrát. Neslyšícím se díky paní Mgr. Voříškové, která 
sehnala autora hry „Člověče, nezlob se“, mohli s ním vyfotit.  



     Další zajímavost byla na Mikulášském hřbitově, kde byly roboti, kteří reagovaly 
na zvuky (tlesknutí, pískání nebo dupání). Pouze úcta k nebožtíkům nám moc  

Fotka s autorem hry „Člověče, nezlob se“ Vítkem Truncem 
 
nedovolovala si roboty vyzkoušet. Nepřízeň počasí nám neumožnila projít celou 
plánovanopu trasu. Končili jsme v DEPU 2015, kde byla světelná koule, která silou 
foukání do mikrofonu měla znázorňovat pohyb zvonu. Neslyšící ženy si lehce pora-
dily s tímto úkolem. Můžeme říct, že se akce díky odvážným zájemcům podařila. 

 

Jeden svět – filmový festival 
 
     V letošním roce pořádala nezisková 
organizace Člověk v tísni filmový festival 
dokumentárních filmů o lidských 
právech pod názvem Jeden svět. 
Festival probíhal ve 37 městech v České 
republice. V Plzni byl od 16. – 23. 
března 2018. 
     V rámci festivalu bylo uvedeno 5 
filmů, které měly speciální titulky pro 
neslyšící, které jsou barevně rozlišené. 
Barvy stejné jako jsou titulky v TV. 
Spolek neslyšících Plzeň již druhým 
rokem spolupracuje s akcí Jeden svět, 



kde zajišťujeme tlumočení besed, workshopu a různých akcí. Letošní festival 
probíhal převážně v prostorách Moving Station, kde byl také uveden film Neslyšící 
syn, který měl titulky. Hlavní postavou v tomto dokumentu byl neslyšící chlapec, 
který vyrůstal ve slyšící rodině. Zajímavostí bylo, že rodina se s neslyšícícm 
chlapcem dorozumívala znakovým jazykem. Jelikož toto téma je neslyšícícm velmi 
blízké, odrazilo se to i na jejich účasti. Bylo jich 26. Děkujeme. 
     Po filmu proběhla zajímavá beseda zaměřena na problematiku sluchové vady a 
v návaznosti na uvedený film. Do besedy se zapojili i slyšící diváci a vše jak je již 
zvykem, bylo tlumočeno Mgr. Hanzlíčkem. 
     Dalším zajímavým filmem byla Azurová, který byl opět s titulky a pojednával o 
životním prostředí v návaznosti na lov ryb a čistoti oceánů. I zde byli přítomni ne-
slyšící, ale ne již v tak hojném počtu. I zde po filmu byla beseda tlumočena, 
tentokrát Mgr. Voříškovou. Po všech filmech byla beseda.  

 
 
V pátek 23. 2. 2018 proběhla členská schůze doplněná volbou předsedy a výboru. 
Výsledek voleb je: předseda Mgr. M. Hanzlíček, členové výboru: Hana Jonášová 
a Ludmila Jedličková. Předložené zprávy byly přijaty bez připomínek. 
 
           
 
 
 
                                                                             

                                                                                  
 
                                           



        

 
 

17. 4. úterý 14,00 Neleníme  

18. 4. čtvrtek 15,30 Přednáška o zdraví 

3. 5. čtvrtek 15,30 Exkurze do knihovny – POZOR! max. 15 osob, 
nutná přihláška 

3.-6.5.   Slavnosti svobody 

15. 5. úterý 14,00 Neleníme 

19. 5. sobota 12,00 Bosh Fresh Festival Plzeň (Plaza) 

20. 5. neděle 8,00 Zájezd Plasy 

5. 6. úterý 15,30 Mezinárodní den dětí 

10. 6. neděle  Exkurze Česká spořitelna 

13. 6. středa 15,30 Den otců 

19. 6. úterý 14,00 Neleníme 

22. 6. pátek 8,30 Předpremiéra pohádky „O veliké řepě“ – znakovaná 

25.-27. 
6. 

Pondělí- 
středa 

8,30 Premiéra pohádky „O veliké řepě“ – znakovaná 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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   duben - červen  2018 
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dobře bavili. 
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