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HHiissttoorriiee  SSppoollkkuu  nneessllyyššííccíícchh  PPllzzeeňň  vv  ddaatteecchh::  
1917  

Založení Spolku, první předseda je pan Zach a to až do roku 1942. 
 

1922  
Vlastní dům na Skvrňanech v ulici U Sokolovny (dnešní Emingerova). 

 
1945  

Americké letectvo bombardovalo Škodovy závody a přitom zničilo i budovu Spolku. 
 

1943 – 1952  
Předseda František Šilhánek st. 

 
1953 – 1967 

Předseda Vladimír Kaizler.  
 

1960 
Vzniká divadelní a taneční soubor neslyšících, pod vedením paní Marie Šídlové. 

 
1968, 1970 – 1985  

Předseda Vladislav Pokorný. 
 

1969, 1986 – 2007  
Předseda Miroslav Hanzlíček st. 

 
1992 – 2006  

Spolek získal pronajatou budovu v Plzni, ve Škroupově ulici č. 4. Zde jsme byli 14 let. 
Součástí Spolku se za tu dobu stala sekce laryngektomovaných. 

 
2006  

Stěhování do nových prostorů. 
 

2008 - dosud 
Předseda František Šilhánek 
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ZZáákkllaaddnníí  úúddaajjee  oo  oorrggaanniizzaaccii:: 

 
název: SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň 

adresa: Tylova 14, Plzeň 301 00 
právní forma: občanské sdružení 

číslo účtu: 0722131379/0800 
registrace u MV: VSP/1 – 134/90 – R 

registrace sociálních služeb u Krajského úřadu Plzeňského kraje od r. 2007 
IČO:  709 504 31 

 
vedení: 

předseda: František Šilhánek 
místopředseda: Ferdinand Veszpremi 

 
členové výboru: 

hospodář: Hana Jonášová 
vedoucí členské základny: Jiří Varač 
členské příspěvky: Anna Šilhánková 

zapisovatelka: Libuše Čierná 
revizoři: František Reichert (Václav Bufka) a Stanislav Jiříček 

 
pracovníci: 

tlumočník: Mgr. Miroslav Hanzlíček ml. 
sociální pracovnice: Mgr. Kristýna Voříšková (Hanzlíčková) 

uklízečka: Jana Kestlerová 
 

otevírací doba: 
pondělí – čtvrtek 7,30 – 16,00 

pátek 7,30 – 13,00 
soboty, neděle, svátky, akce dle domluvy 

 
kontakty: 

www.snplzen.cz 
e-mail: hanzlickova@snplzen.cz 

voriskova@snplzen.cz 
mhanzlicek@snplzen.cz 

spolek@snplzen.cz 
tel./fax: 377 237 527 
mobil: 602 616 785 

http://www.snplzen.cz/
mailto:hanzlickova@snplzen.cz
mailto:voriskova@snplzen.cz
mailto:spolek@snplzen.cz
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PPoosslláánníí  oorrggaanniizzaaccee:: 
Spolek neslyšících Plzeň předchází sociální izolaci lidí se sluchovým postižením  
a usiluje o jejich integraci do společnosti již od roku 1917.  

  

CCííllee::  

 podpora integrace do společnosti, 

 uplatnění v běžném životě, 

 posílení samostatnosti uživatele, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

  

CCíílloovváá  sskkuuppiinnaa::  

 osoby se sluchovým postižením, 

 osoby s kombinovaným postižením, 

 senioři 

  

KKoommuu  sslluužžbbyy  nneeppoosskkyyttuujjeemmee::  

 osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, 

 agresivním osobám, 

 nepřizpůsobivým osobám, 



Výroční zpráva 
 

2010 6 

PPáárr  sslloovv……::  
 

Vážení přátelé, milí kolegové, sponzoři, 

 

rok nám uběhl jako voda a opět budeme bilancovat, co se nám během roku povedlo 

nebo kde jsme zůstali něco dlužni. Rok 2010 byl pro nás a celou naší organizaci velmi 

vypjatý, neboť finanční prostředky nám z grantů stačily jen na částečné pokrytí provozních a 

mzdových požadavků. Nové sponzory se nám nepodařilo sehnat, protože se naše ekonomika 

ještě potýká s ekonomickou krizí. 

I přes tento ekonomický problém se nám dařilo zajišťovat program pro naše členy. 

Uspořádali jsme několik přednášek, které se týkaly různých oblastí. Uspořádali jsme i 2 

zájezdy po krásách České republiky. Jeden byl do soukromé zoo v Protivíně, kde se vystavují 

pouze krokodýli. Druhý byl zaměřen na historické objekty v Mníšku pod Brdy a Konopišti. 

A jako v minulých letech, tak i v roce 2010 jsme měli Den otevřených dveří v rámci 

Týdne sociálních služeb vyhlášených MPSV. 

Ke konci roku 2010 zemřelo několik našich členů, proto mě dovolte, abych jejich 

rodinám a příbuzný ještě jednou vyjádřil upřímnou soustrast od všech členů naší organizace. 

 

 

 

František Šilhánek 

předseda Spolku neslyšících Plzeň 
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SSlloovvoo  vveeddoouuccíícchh  kklluubbůů::  

KKlluubb  žžeenn::  
Klub žen má stálých 25 členek. Naše ženy pravidelně pořádají různé akce a to 

zejména na cvičení motoriky, jako jsou kurzy ručních prací, při kterých se nejen něco 

nového naučí, ale zároveň si procvičují prsty, a někdy i schopnost soustředění. 

Cílem Klubu žen je sdružovat sluchově postižené ženy a dopřát jim plnohodnotné 

vyžití. Klub žen už 2 roky vystavuje své výrobky na Dni otevřených dveří, který je 

pořádán v rámci Týdne sociálních služeb. V roce 2010 se kurzů, pořádaných Klubem 

žen, zúčastnilo 129 osob. Výtvarný materiál byl financován Nadačním fondem pro 

sociální aktivity občanů města Plzně, za což jim patří nejenom dík našich žen. 

Klub žen v měsíci prosinci uspořádal kurz Vánoční přání ze sáčků od čaje I. – II. 

V rámci tohoto kurzu naše ženy vytvářely přáníčka ze sáčků od čaje a tato přání byla 

následně rozeslána našim sponzorům a dárcům. Veškeré výrobky – přáníčka – nesla 

nápis: Vyrobeno v Klubu žen. 

Jménem Klubu žen bych chtěla poděkovat všem našim členkám, za jejich obětavou 

práci pro Klub i za vytvořená přání k Vánocům potažmo k novému roku 2011. Pevně 

věřím, že i rok 2011 bude pro náš Klub úspěšný a že uspořádáme spoustu kurzů a výstav 

našich prací. 
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KKlluubb  žžeenn  vv  ččíísslleecchh::  

 

 Návštěvnost klubu 845 návštěv za rok 2010. 

 počet členek je 25. 

 uspořádaly jsme celkem 6 kurzů v rámci Klubu žen (viz více Přednášková 
činnost). 
 

Klub žen v číslech: 

 

 

Vývoj docházky do Klubu žen v r. 2008 - 2010: 
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KKlluubb  ddůůcchhooddccůů::    

KKlluubb  ddůůcchhooddccůů  vv  ččíísslleecchh::  

 Klub v roce 2010 se návštěvnost v Klubu zastavila na čísle 434. 

 stálých členů má Klub seniorů 26, 

 v rámci Klubu seniorů pořádáme Kvízové soutěže, besedy na témata jako je 
politika a aktuálně dění ve světě. 

 sešli jsem se celkem 33x. 
 

 
Klub důchodců v číslech: 

 
 

 

Vývoj docházky do Klubu důchodců v r. 2008 - 2010:  
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PPoosskkyyttoovvaannéé  sslluužžbbyy:: 
 

Již od roku 2007 máme registrované tři služby, které napomáhají osobám se 

sluchovým postižením, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby 

a tlumočnické služby. Naše služby splňují podmínky dle zákona č. 108/2006 Sb. a 

jeho pozdějších změn a doplňku. Služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky 

organizace. Všichni naši pracovníci mají vystudovanou VŠ v sociální oblasti – 

navazující magisterské studium (ZČU v Plzni). Tlumočník ZJ je zároveň soudním 

tlumočníkem.  

Pracovníci také podstupují další vzdělávání. Např. v roce 2010 – 2011 procházejí 

kurzem, pořádaným Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Strom vědění – Kurz 

tlumočnictví znakového jazyka. A v měsíci únoru roku 2011 je čekají závěrečné 

zkoušky.  

 

OOddbboorrnnéé  ssoocciiáállnníí  ppoorraaddeennssttvvíí::  
  

Poslání: 
Spolek neslyšících Plzeň poskytuje služby uživatelům, kteří nejsou schopni svou situaci 

řešit sami. 
 

Cílová skupina: 
 osoby s kombinovaným postižením, 

osoby se sluchovým postižením, 
senioři. 

 
Věková struktura: 

bez omezení věku 
 

Cíl: 
Zabránit sociálnímu vyloučení sluchově postižených, 

hledat optimální řešení osobní situace, ve které se nachází uživatel služeb, 
předávat uživateli služeb vhodnou komunikační formou informace o jeho právech  

a možnostech vzdělávání, zaměstnávání. 
 

Identifikátor služby: 
7539529 
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Evidence sociálního poradenství od r. 2007 – 2010 
 

 
 
 
 

Evidence sociálního poradenství v roce 2010: 
Odborné sociální poradenství je zajišťováno slečnou Mgr. Kristýnou Voříškovou a v době její 

nepřítomnosti – dovolené – Mgr. Miroslavem Hanzlíčkem. 
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SSoocciiáállnněě  aakkttiivviizzaaččnníí  sslluužžbbyy:: 
 

Poslání: 
Spolek neslyšících Plzeň pomáhá vytvářet příležitosti uživatelům služby, kteří jsou 

ohroženi sociálním vyloučením, k zapojení do sociálního a kulturního života. 
 

Cílová skupina: 
osoby s kombinovaným postižením 

osoby se sluchovým postižením 
senioři 

 
Věková skupina: 
bez omezení věku 

 
Identifikátor služby: 

5641396 
 

Aktivity: 
přednášky, kluby, zájezdy, sportovní, kulturní, společenské akce, rekondiční pobyty. 

  
Výlety: 

výlety Konopiště a Mníšek pod Brdy 
 

Přednášky: 
přednášková činnost 

 
Sportovní akce: 

sportovní akce Klubu Joker a Šipkařů 
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VVýýlleettyy::  
 21. 5. 2010 jsme s našimi klienty podnikli výlet do Protivína, malého malebného 

městečka, ve kterém se nachází unikátní ZOO a to Krokodýlí ZOO. Výletu se neúčastnili jen 

sluchově postižení klienti z Plzně, ale i z Klatov. V Zoo jsme měli domluvenou schůzku na 10 

hodinu a zlevněné vstupné pro 14 osob. Kromě 

zajímavých informací, které jsme se od našeho 

průvodce dozvěděli, jsme udělali něco i pro svoje 

zdraví. V Zoo, kvůli krokodýlím, bylo speciální 

klima – velmi vlhké a teplé a proto jsme tam všichni 

vypotili mnoho nadbytečných kilogramů. Po 

prohlídce ZOO jsme se vydali do zdejšího Muzea 

ZOO, kde jsme měli možnost shlédnout jak 

skutečné kostry, tak napodobeniny. Výlet do Protivína se velice povedl a všichni klienti byli 

nadmíru spokojeni. 

Naším druhým zájezdem byla návštěva dvou překrásných zámků ve středočeském kraji 

– Mníšku pod Brdy a Konopiště. Výlet jsme začali 

19. 6., jako již tradičně srazem U Pekla v 6:45, kde 

jsme všichni zúčastnění (24 osob) nasedli do 

autobusu CK AVAS a nechali se dovést na místo 

naší první zastávky. Nejdříve jsme si prohlédli 

krásné interiéry zámku Mníšek pod Brdy. 

Prohlídku jsme měli rezervovanou na časnou 9tou 

ranní hodinu. Po náročné prohlídce, jsme se 

občerstvili v cukrárně u Meruňky. Po té, co jsme nabrali do sebe nějaké ty cukry, jsme se vydali 

na další prohlídku, tentokráte zámku Konopiště. Než jsme zahájili prohlídku Konopiště, měli 

jsme dostatek času na menší oběd, který jsme si dali pod Konopištěm. Po jídle, někteří znáš 

vyšli kopec na zámek, někteří si zaplatili jízdu vláčkem. Musíme uznat, že ti znáš, kteří šli do 

kopce pěšky, se ani moc nezadýchali. Prohlídku tlumočil Mgr. M. Hanzlíček a všem se zájezd 

velice líbil. Domů jsme dojeli v 18,00 a všichni naši klienti se těší, na další zájezd.  
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PPřřeeddnnáášškkoovváá  ččiinnnnoosstt::  
Od ledna 2010 do prosince 2010 jsme uspořádali celkem 13 přednášek / akcí a v pořadí 

již 2. Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb. 

V měsíci lednu jsme navštívili Techmanii, kde jsme měli možnost shlédnout výstavu 

pod názvem TOP SECRET. Celkový počet 18 klientů mluví za vše. Prohlídka byla tlumočena do 

ČZJ a to Mgr. M. Hanzlíčkem. V rámci výstavy jsme měli možnost seznámit se s dámami 

z Centra pro zdravotně postižené, které předvedly svoji výstavu ručních prací. Zde jsme se 

nechali inspirovat a některé jejich výtvory jsme se potom v průběhu roku snažili vytvořit sami. 

Techmanie ale nebyla jediná akce v měsíci lednu, další byla přednáška O důchodech pod 

vedením Mgr. I. Tolarové – OSSZ (účast: 41 osob). 

Únor začal Výrobou a litím mýdel, v rámci 

Klubu žen jsme se snažily ženám přiblížit nové 

výtvarné techniky a naučit je nezahálet. Této akce se 

nezúčastnily jen ženy, ale i muži a jaké byly naše 

výtvory, posuďte sami. Další přednáška se týkala 

cyklu: Prstem po mapě: Hrady a zříceniny I. 

Tímto prvním dílem jsme zahájili cyklus hradů a 

zřícenin, kterou nejsou příliš známé, ale chtěli jsme je našim klientům přiblížit. 

Dne 10. 3. 2010 jsme se díky Polici ČR 

seznámili s bezpečností. Ano, konala se přednáška 

O bezpečnosti pod vedením zkušených policistů, 

kteří nám ochotně zodpověděli veškeré informace a 

kteří nám dokonce rozdali i propagační materiály. 

Naučili nás, jak se doma chránit před cizím 

vniknutím a rozdali nám brožurku: Bezpečný byt: 

rady a informace (účast 42 osob). 

Tím jsme ale v měsíci březnu s akcemi 

neskončili. Právě naopak. Klub žen si pro nás 

připravil akci pod názvem Ukázka velikonoční 

výzdoby s možností vyrobit si vlastní kraslici. Šlo 

zde o výrobu tzv. madeirového vajíčka. Naše ženy 

se této akce zhostily se vší parádou a pro jejich 

šikovnost jim můžeme jen závidět (účast 31). 
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Hendikep to byl název dubnové přednášky, kterou pro nás připravila Poštovní 

spořitelna. Ing. M. Juricová nás podrobně seznámila s novými účty a také s novou odnoží 

Poštovní spořitelny ERA. Pro naše byl nejzajímavější účet Hendikep a Zadarmo. Klienti kladli 

přednášející četné otázky, které se vší grácií zodpovídala, i zde byla účast úctyhodná a to 

v počtu 38 osob a musíme dodat, že nejen našich registrovaných členů. 

Od dubna do září jsme neuskutečnili žádnou přednášku, ale uspořádali jsme výlety a 

zájezdy. O těch více v sekci Výlety. 

V září jsme se opět toulali Prstem po mapě a naším cílem byly hrady jako Vlčtejn, 

Lopata a Pajrek. I tato přednáška měla úspěch a 30 přítomných klientů je toho důkazem. 

Měsíc říjen se táhl ve znamení voleb  

a Týdne sociálních služeb. Z toho důvodu jsme 

uspořádali již II. Den otevřených dveří a to 5. 10. 

2010 a to i s ukázkou Kompenzačních pomůcek –  

- i když přišli především naši členové, měla výstava 

úspěch v podání 33 klientů. V rámci výstavy jsme 

rozdávali i propagační materiály fa Widex. 

 

O den později 6. 10. jsme uspořádali tolik 

očekávanou přednášku ke Komunálním volbám, 

kde jsme klientům vysvětlili postup při vyplňování 

hlasovacích lístků (účast 24 osob). Po vysvětlení jsme 

klienty seznámili se základním volebním programem 

jednotlivých politických stran a pak už bylo jen na 

klientech, komu dají svůj hlas. 

 Listopad byl doslova nabytí akce, které 

uspořádal Klub žen. Začátkem listopadu jsme se 

seznámily s technikou Découpage a praskací laku, 

což si všechny přítomné dámy vyzkoušely (účast 

29) a jejich výrobky byly krásné. Tuto techniku si 

naše ženy vyzkoušet úplně poprvé, ale jak se 

později ukázalo, nebylo to vůbec poznat. Všechny 

přítomné ženy se aktivně zapojily do výroby 

květináčů, které s chutí polepovaly ubrouskovou technikou a některé se odvážily zkusit i tzv. 

praskací lak. 
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18. 11. jsme uspořádali přednášku na téma: 

Vánoční přání ze sáčků od čaje. Inspirací nám byla 

návštěva Techmanie, kde seniorky z Centra zdravotně 

postižených využívaly tuto metodu, z toho důvodu 

jsme se rozhodly ji také zkusit a námi vyrobená přání 

posléze rozeslat jako vánoční přání sponzorům.  

Účast byla 

10 žen, 

které aktivně vytvářely přání a na jejich žádost se, o 

týden později – 24. 11., uskutečnila II. část této akce 

pod stejným názvem: Vánoční přání ze sáčků od 

čaje II. Zatímco v I. části jsem se naučly motýlky a 

složitější typ kytičky, ve II. části jsme si ukázaly 

něco více vánočního a to stromeček složený ze 

sáčků od čaje a opět další typ kytičky. Pevně věřím, 

že i v dalším roce navážeme na výrobu vánočních 

přání 

novými 

motivy. 

Ty ženy, 

které 

propásly 

I. část se navíc naučili i skládání z I. části našeho 

minikurzu. A jak je vidět na fotografiích velice se to 

užívaly a některé své výtvory si odnesly domů, aby 

se mohly pochlubit. Vůbec se nedivím (účast 14). 

Na závěr roku, tedy v prosinci, si Klub žen 

připravil kurz Výroby svíček ze včelího vosku. Jde 

o velmi jednoduchou techniku, kterou se naše ženy 

naučily během 5 minut a jejich svíčky byly naprosto 

plnohodnotné a mohly je prodávat, kdyby chtěly. 

Plástve a vše potřebné jsme nakoupily v obchodu 

Včelka a materiál byl sponzorován NFSA Plzeň. 

Účast a této poslední akci byla 15 osob. 
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Přednášky v roce  2009 - 2010 

 
 

V roce 2010 jsme uskutečnili celkem 13 přednášek a účast na nich byla 396 – což 
v průměru dělá 30,5 osob na 1 přednášce. Z celkového počtu 396 – bylo 142 mužů a 254 žen, 
oproti roku 2009, kdy se počet mužů zastavil na čísle 121 a žen 226, je vidět rapidní nárůst. Je to 
dáno zejména skladbou přednášek a větší snahou o zapojení členů do výběru přednášek. 

 
 
 

č. datum název přednášející tlumočník 
účastníci 

celkem 
M Ž 

1/10 11. 1. Techmania Mgr. P. Bednářová Mgr. M. Hanzlíček 8 10 18 

2/10 27. 1. Změny v důchodech Mgr. I. Tolarová Mgr. M. Hanzlíček 16 25 41 

3/10 3. 2. Výroba a lití mýdel Bc. K. Hanzlíčková Mgr. M. Hanzlíček 9 21 30 

4/10 17. 2. Prstem po mapě I. Bc. K. Hanzlíčková Mgr. M. Hanzlíček 13 24 37 

5/10 10. 3. Policie: O bezpečnosti nprap. Bc. D. Švec Mgr. M. Hanzlíček 18 23 41 

6/10 24. 3. Ukázka velikonoční výzdoby Bc. K. Hanzlíčková Mgr. M. Hanzlíček 9 22 31 

7/10 14. 4. Informační přednáška k peněžnímu 
účtu HENDIKEP 

Ing. M. Juricová Mgr. M. Hanzlíček 14 24 38 

8/10 15. 9. Prstem po mapě II. Mgr. K. Voříšková Mgr. M. Hanzlíček 15 20 35 

DOD 5. 10. Den otevřených dveří - - 13 20 33 

9/10 6. 10. Komunální volby Mgr. K. Voříšková Mgr. M. Hanzlíček 10 14 24 

10/10 3. 11. Découpage a praskací lak Mgr. K. Voříšková - 17 12 29 

11/10 18. 11. Vánoční přání ze sáčků od čaje  
I. část 

Mgr. K. Voříšková - - 10 10 

12/10 24. 11. Vánoční přání ze sáčků od čaje  
II. část 

Mgr. K. Voříšková - - 14 14 

13/10 1. 12. Včelí vosk – výroba svíček z vosku Mgr. K. Voříšková - - 15 15 

celkem:  142 254 396 
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KKlluubb  JJookkeerr  aa  KKlluubb  ŠŠiippkkyy::  

Klubu Joker a Šipky se podařilo získat finanční dotaci (MMP – odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy) na nákup triček, aby tak lépe mohli reprezentovat naši 

organizaci. Trička nám vytvořila fa Poeton. Návrhy na trička byly vytvořeny vedoucími 

jednotlivých klubů panem F. Šilhánkem a F. Veszpremim. 

Klub Joker má trička vínová s límečkem a vzorem piké ve velikosti XXL a 

v počtu kusů 12. Šipkaři vlastní bledě modrá trička v počtu 10 kusů, vzor piké 

s límečkem, ve velikostech XXL a XL.  

        

V roce 2010 jsme uskutečnili jak tradiční domácí akce, tak jsme se zúčastnili 

akcí, které byly pořádány jinými organizacemi sdružující osoby se sluchovým 

postižením. Mezi naše tradiční akce patří např. Memoriál Karla Küffnera, Putovní 

pohár v Jokeru a řada dalších. První akci pořádanou naší organizací – Zimní turnaj 

v Jokeru – vyhrál pan Stanislav Bufka, na druhém místě se umístila naše členka pí A. 

Šilhánková. Na tento úspěch v Jokeru, bohužel, nenavázali naši Šipkaři. V únoru se 

konal Zimní turnaj v šipkách. Členové Spolku neobsadili ani jedno vítězné místo a to 

jak v mužích, tak v ženách. Prohru v šipkách zachránili hráči pokeru, když se jim 

v Lounech podařilo obsadit krásné 2. místo a to ve složení: F. Šilhánek, A. Šilhánková, 

H. Jonášová a V. Pačesová. I duben se stal pro naši organizaci symbolem vítězství. Naše 

barvy v trojboji hájil mladík L. Šilhánek a stal se vítězem VII. ročníku turnaje v trojboji. 

V květnu nás čekal jak úspěch, tak zklamání. Nejdříve jsme bojovali 

v Klatovském dvojboji, kde jsme nakonec obsadili 2. – 3. místo a dále od 5. - 11. místa, 

pak ovšem přišlo zklamání a to jak na turnaji v SKN Plzeň, tak na turnaji 

v Budějovicích, kde se nám smůla lepila na paty. Vše nakonec zachránila výhra 29. 5. 

při VII. ročníku putovního poháru v kartách, který vyhrál, stejně jako loni, náš člen 

Stanislav Jiříček. Červen a výhra v Mostu, kterou následovala výhra v Pečkách.  
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Přes období prázdnin měli i naši členové – sportovci – čas na trénink, aby se 

svěží vrátili v září na III. ročník Memoriálu K. Küffnera v Jokeru. Nicméně i přes 

trénink, který naši členové mají, se jim nepodařilo v této domácí akci uspět. Nejlepší 

místo obsadil pan Hanzlíček st. a to místo 6.  

Po neúspěších v jokeru se snažili napravit naši reputaci alespoň šipkami. Ale ani 

jim štěstěna nebyla nakloněna a tak obsadili dělené 7. – 8. místo. Poslední dvě akce, 

kterých se naši členové zúčastnili, byla kvízová soutěž v Praze 1. 12. a Vánoční dvojboj 

v prší a pokeru pořádaný Spolkem. I přes některé neúspěchy v roce 2010 si naši členové 

vedli nadmíru dobře a jménem obou vedoucích klubů jim za jejich reprezentaci 

děkujeme. 

Počet účastníků jednotlivých sportovních akcí - 2010 

 

  
Účast žen a mužů na sportovních akcí v roce 2010: 
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TTlluummooččnniicckkéé  sslluužžbbyy::  
  

Poslání: 
Spolek neslyšících Plzeň poskytuje služby uživatelům, kteří jsou ohroženi komunikační 

bariérou. 
 

Cílová skupina: 
osoby se sluchovým postižením 

 
Věková skupina: 
bez omezení věku 

 
Cíl: 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Identifikátor služby: 

2096353 
 



Výroční zpráva 
 

2010  21 

Počet terénních návštěv v letech 2009 - 2010: 
 2009 2010 neproplaceno 

lékař 109 134 4 

jednání ve firmě 34 54 8 

pojišťovna 9 3 0 

OSSZ / úřad 10 9 0 

ÚP 2 1 0 

telefonní operátoři 3 2 0 

realitní kancelář 3 0 0 

osobní problémy 17 9 0 

ostatní 0 1 0 

CELKEM 173 213 12 

213krát byli naši tlumočníky v terénu, v rámci 213 „výjezdů“ bylo odtlumočeno 317 hodin, které bylo 
možno proplatit. Další 18,5 (12 návštěv) hodin nebylo možno, z finančních důvodů, proplatit. 
 
 

Počet terénních odtlumočených hodin v roce 2010: 
návštěva 2010 

lékař 205,5 

jednání ve firmě 76,5 

pojišťovna 5 

OSSZ / úřad 12 

ÚP 1 

telefonní operátoři 2 

realitní kancelář 0 

osobní problémy 14 

ostatní 1 

CELKEM 317 

 
 

Počet ambulantních návštěv v roce 2010: 

 kontakt intervence 

ambulantní tlumočení  
A B C D 

138 61 17 19 

199 36 

CELKEM 235 

A – kontakt do 15 min, B – kontakt do 30 min, C – intervence do 60 min, D – intervence nad 60 min 
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PPrrooppaaggaaččnníí  ččiinnnnoosstt::  
 

 

 V roce 2010 jsme se zaměřili na propagaci naší 

organizace. Od fa KOMPAKT máme zajištěnou reklamu 

v jízdních řádech, čímž se snažíme přilákal nové zájemce 

o službu. Propagaci nám zaplatil Odbor sociálních služeb 

Magistrátu města Plzeň. 

 

Dále jsme paní Voříškové (dříve Hanzlíčková) 

nechali vyrobit nové vizitky. Důvodem změny bylo 

dosažení vyššího vzdělání a změna příjmení, s čímž 

souvisela i změna v kontaktních údajích. Dotace na 

propagaci OSS MMP. 

Za spolupráce Agentury 68 jsme vytvořili kalendáříky na rok 

2011 – donátorem je opět Odbor sociálních služeb Magistrátu města 

Plzeň. Tyto kalendáříky budou sloužit stávajícím i potencionálním 

klientů pro případ, že by potřebovali využít našich služeb. 

Kalendáříky byly vytvořeny z toho důvodu, že jsou malé a snadno se 

dají schovat v peněžence, a tudíž jsou 

vždy po ruce. OSS MMP nám zaplatil 

vydání 1000 ks kalendáříků. S odstupem 

času můžeme říci, že mají veliký úspěch. 

 

V neposlední řadě se nám podařilo získat finanční 

prostředky od ÚMO 3 na tvorbu letáku. Tyto letáky rozdáváme po 

doktorech a na ÚMO 3. Za návrh na leták děkujeme Bc. Aleši 

Hanzlíčkovi a za tisk Agentuře 68, Plzeň. 
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PPůůjjččoovvnnyy  ppoommůůcceekk  pprroo  oossoobbyy  ssee  sslluucchh..  ppoossttiižžeenníímm::  
Projekt „Vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením“ je 

spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jde o pilotní projekt SNN  ČR, 

jehož cílem je odstranit komunikační bariéru mezi světem slyšících a sluchově postižených a 

dále umožnit neslyšícím a nedoslýchavým dobré poslechové podmínky pro různé příležitost. 

Naše pracovnice paní Voříšková byla proškolena v půjčování pomůcek a to fa Widex, 

která vyhrála výběrové řízení pro technické zajištění projektu. 

Tento projekt začal 1. 9. 2010. Od této doby jsme zapůjčili jednu kompenzační pomůcku 

a to Indukční smyčku se zesilovačem LA-215. Pevně doufáme, že další budou následovat. SNN 

v ČR, Spolek neslyšících Plzeň si nechal vytvořit letáky, kde tento projekt dále propaguje, jako 

novinku, kterou v rámci svých služeb nabízí. 

V Plzeňském kraji se nacházejí dvě půjčovny, jedna je v Plzni – Tylova 14 a druhá 

v Domažlicích – Jindřichova 214. Otevírací doby, stejně jako doby půjčování pomůcek mohou 

zájemci nalézt na internetových stránkách, na letácích, které jsou k dispozici u foniatrů, 

lékařů, na úřadech atd. V případě zájmu naše organizace doporučuje osobní domluvu 

s pracovnicí. 
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OOssttaattnníí::  

 
v letošním roce jsme uspořádali Den otevřených dveří (DOD) a to opět v rámci 
Týdne sociálních služeb. DOD jsme propagovali nejen na našich internetových 
stránkách, ale i za pomoci internetového portálu HELPNET.  Při DOD mohli 

návštěvníci shlédnout ukázku ČZJ, prohlédnout si místnosti organizace a v neposlední 
řadě byli seznámeni s kompenzačními pomůckami v rámci projektu: Půjčovna 
pomůcek pro osoby se sluchovým postižením. Účast na „druhém“ DOD byla 33 osob.  

  

 
še, co potřebujete vědět o naší činnost, o Aktuálním dění, o programu nebo 

chystaných akcích najdete na našich www.snplzen.cz, na nástěnce organizace.  

 

 
roky, to je doba, po kterou vychází obnovený Bulletin. A i v roce 2010 vyšla 

Vánoční dvojstrana. Po celý rok se pomocí Bulletinu snažíme informovat klienti o 

novinkách, přednáškách, či výsledcích z již proběhnuvších akcí. V Bulletinu 

nechybí ani zajímavosti a úvahy. Proto jsme rádi, že stále více klientů má zájem o 

časopis, který vychází 4x do roka + Vánoční speciál a je za symbolickou cenu 10,- za 

všechna jeho vydání.  

  

I 

V 

2 

http://www.snplzen.cz/
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ociální služby jsou poskytovány vyškolenými pracovníky s vysokoškolským 
vzděláním, zejména se to týká poskytování služeb – odborné sociální poradenství 
(Mgr. K. Voříšková x Mgr. M. Hanzlíček), sociálně aktivizační služby (Mgr. K. 

Voříšková) a tlumočnické služby (Mgr. M. Hanzlíček x Mgr. K. Voříšková). O úklid se 
stará pí Kestlerová. Účetnictví je vedeno pí Havlová z fa H-Consulting.  
 
 
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2010 

Tlumočník ZJ 1 

Sociální pracovnice 1 

Uklízečka 1 

 

Účetní – externí pracovník (nákup služeb) 1 

S 



Výroční zpráva 
 

2010 26 

RRooččnníí  úúččeettnníí  uuzzáávvěěrrkkaa  rr..  22001100  ––  cceelláá  oorrggaanniizzaaccee  
 
Roční účetní uzávěrka za rok 2010 byla zpracována firmou H-Consulting Ing. Zuzanou 
Havlovou, Doudlevecká 12, Plzeň. 
 

Název Účetně Daňově Rozdíl 

Spotřeba materiálu: 54867,60 54867,60 0,00 

Režie 26930,16 26930,16 0,00 

Úklid 824,64 824,64 0,00 

Ceny  11952,00 11952,00 0,00 

DHIM 8988,00 8988,00 0,00 

DHIM 5.000,- - 10.000,- 6172,80 6172,80 0,00 

Spotřeba energie: 43709,74 43709,74 0,00 

Elektrika 22571,00 22571,00 0,00 

Plyn 21138,74 21138,74 0,00 

Opravy a udržování: 2586,00 2586,00 0,00 

Opravy 2586,00 2586,00 0,00 

Cestovné: 12919,00 12919,00 0,00 

Cestovné 12919,00 12919,00 0,00 

Ostatní služby: 133978,50 133978,50 0,00 

Režie 11605,00 11605,00 0,00 

Školení a kurzy 1407,00 1407,00 0,00 

Svoz 1702,00 1702,00 0,00 

Právní a ekon. služby 19300,00 19300,00 0,00 

Telefony, poštovné 23357,96 23357,96 0,00 

TV poplatky 1620,00 1620,00 0,00 

Nájem 42120,00 42120,00 0,00 

Vodné a stočné 32866,54 32866,54 0,00 

Mzdové náklady: 266139,00 266139,00 0,00 

Mzdové náklady 205639,00 205639,00 0,00 

DPP 60500,00 60500,00 0,00 

Pojištění: 69919,00 69919,00 0,00 

Sociální pojištění 69919,00 69919,00 0,00 

Daně: 242,00 242,00 0,00 

Daně, poplatky, pokuty 242,00 242,00 0,00 

Jiné ostatní náklady: 5970,50 5970,50 0,00 

Banka 3742,50 3742,50 0,00 

Pojištění 2228,00 2228,00 0,00 

Zaokrouhlení 0,86 0,86 0,00 

NÁKLADY CELKEM: 590332,20 590332,20 0,00 
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Název Účetně Daňově Rozdíl 

Tržba: 20180,00 20180,00 0,00 

Z prodeje služeb 20180,00 20180,00 0,00 

Úroky: 419,65 419,65 0,00 

Úroky 419,65 419,65 0,00 

Jiné ostatní výnosy: 2936,00 2936,00 0,00 

Jiné ostatní výnosy 2936,00 2936,00 0,00 

Přijaté příspěvky: 56660,00 56660,00 0,00 

Kovo Brush 3000,00 3000,00 0,00 

NFSA 30000,00 30000,00 0,00 

Dary 10000,00 10000,00 0,00 

Členské příspěvky 13660,00 13660,00 0,00 

MPSV: 306000,00 306000,00 0,00 

Odborné soc. porad. 152000,00 152000,00 0,00 

Sociálně akti. služby 87000,00 87000,00 0,00 

Tlumočnická služba 67000,00 67000,00 0,00 

Magistrát města Plzně: 118000,00 118000,00 0,00 

OSS MMP - SAS 80000,00 80000,00 0,00 

OSS MMP - TS 20000,00 20000,00 0,00 

MMP – sport 15000,00 15000,00 0,00 

MMP – sport 3000,00 3000,00 0,00 

ÚMO: 31000,00 31000,00 0,00 

ÚMO 1 6000,00 6000,00 0,00 

ÚMO 3 25000,00 25000,00 0,00 

Plzeňský kraj: 20000,00 20000,00 0,00 

Plzeňský kraj 20000,00 20000,00 0,00 

VÝNOSY CELKEM 555195,65 555195,65 0,00 
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NNáákkllaaddyy  aa  vvýýnnoossyy  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  sslluužžeebb  
 

NÁKLADY 2010 

účet název SP SAS TS 

50110 spotřeba materiálu - režie 3 270,00 23 660,16 0,00 

50120 spotřeba materiálu - úklid 824,64 0,00 0,00 

50150 spotřeba materiálu - ceny 865,00 11 087,00 0,00 

50151 spotřeba DHIM 5 - 10.000,- 8 988,00 0,00 0,00 

50155 spotřeba materiálu DHIM 6 172,80 0,00 0,00 

50210 spotřeba energie - elektrika 16 315,00 6 256,00 0,00 

50220 spotřeba energie - plyn 21 138,74 0,00 0,00 

51110 opravy a udržování 2 586,00 0,00 0,00 

51210 cestovné 1 978,90 10 940,10 0,00 

51810 ostatní služby - režie 10 285,00 2 147,00 0,00 

51811 ostatní služby - školení, kurzy 0,00 1 407,00 0,00 

51812 ostatní služby - svoz 1 702,00 0,00 0,00 

51813 ostatní služby - práv, ekon. 0,00 19 300,00 0,00 

51820 ostatní služby - pošt., tel. 1 908,22 20 622,74 0,00 

51821 ostatní služby - TV 1 620,00 0,00 0,00 

51830 ostatní služby - nájem 31 590,00 10 530,00 0,00 

51840 ostatní služby - vodné, stočné 22 816,54 10 050,00 0,00 

52110 mzdové náklady 111 049,00 57 090,00 37 500,00 

52120 mzdové náklady DPP 1 250,00 22 500,00 36 750,00 

52410 zákonné sociální pojištění 37 759,00 19 410,00 12 750,00 

538 ostatní daně a poplatky 120,00 0,00 0,00 

542 ostatní pokuty a penále 122,00 0,00 0,00 

54910 jiné ostatní náklady - banka 3 742,50 0,00 0,00 

54920 jiné ostatní náklady - pojištění 2 228,00 0,00 0,00 

54990 jiné ostatní náklady - zaokrouhlení 0,86 0,00 0,00 

celkem   288 332,20 215 000,00 87 000,00 
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     VÝNOSY 2010 

účet název SP SAS TS 

60210 tržby z prodeje služeb 20 180,00 0,00 0,00 

644 úroky 419,65 0,00 0,00 

64910 jiné ostatní výnosy 2 936,00 0,00 0,00 

68210 přijaté příspěvky - Kovo Brush 3 000,00 0,00 0,00 

68220 přijaté příspěvky - NFSA 0,00 30 000,00 0,00 

68230 dary - Fuji Koyo 10 000,00 0,00 0,00 

68410 přijaté členské příspěvky 13 660,00 0,00 0,00 

69110 PK MPSV tlum. Služby 0,00 0,00 67 000,00 

69120 PK MPSV SAS 0,00 87 000,00 0,00 

69130 PK MPSV soc. por. 152 000,00 0,00 0,00 

69140 MMP SAS 0,00 80 000,00 0,00 

69150 MMP TS 0,00 0,00 20 000,00 

69160 MMP - sport 0,00 15 000,00 0,00 

69161 MMP - sport republika 0,00 3 000,00 0,00 

69170 MO Plzeň 1 6 000,00 0,00 0,00 

69180 MO Plzeň 3 25 000,00 0,00 0,00 

69190 PK - SP 20 000,00 0,00 0,00 

celkem   253 195,65 215 000,00 87 000,00 
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IInnvveennttaarriizzaaccee  pprroo  rr..  22001100::  
vypracovaný v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví. 
 

Fyzická inventarizace: 
5. 1. 2011 proběhla v prostorách organizace inventarizace hmotného majetku na základě 
soupisů předaných účtárnou, posoudili jeho stav, opotřebovanost a využivatelnost. 
Soupis majetku byl do účtárny k porovnání účetního stavu se stavem zjištěným 
fyzickou inventurou předán 6. 1. 2010. Fyzickou inventarizaci provedla komise ve 
složení: H. Jonášová, J. Vavrač, Mgr. K. Voříšková. 
 

Dokladová inventarizace: 
Dokladová inventarizace všech ostatních aktiv a pasiv ve stavu k 31. 12. 2010 byla 
provedena paní Voříškovou a účetní firmy H-Consulting pí Havlovou a to do 20. 2. 2011. 
 

Protokol o inventarizaci: 
Protokol byl vypracován do 28. 2. 2011.  
 
Za řádné provedení inventarizace, zpracování protokolu a aplikaci podnětů a závěrů 

odpovídá předseda spolu – pan František Šilhánek.
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PPoodděěkkoovváánníí::  

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám v roce 2009 pomohli svými finančními  
a materiálními dary: 
 
Náš dík patří zejména: 

MMiinniisstteerrssttvvuu  pprrááccee  aa  ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí  

PPllzzeeňňsskkýý  kkrraajj  

MMaaggiissttrrááttuu  mměěssttaa  PPllzznněě  ––  ooddbboorr  ssoocciiáállnníícchh  sslluužžeebb  

MMaaggiissttrrááttuu  mměěssttaa  PPllzznněě  ––  ooddbboorr  šškkoollssttvvíí,,  mmllááddeežžee  aa  ttěělloovvýýcchhoovvyy  

ÚÚMMOO  11  

ÚÚMMOO  33  

NNaaddaaččnníí  ffoonndd  pprroo  ssoocciiáállnníí  aakkttiivviittyy  oobbččaannůů  

FFuujjii  KKooyyoo  CCzzeecchh  

KKOOVVOO  BBrruusshh  

  
Mediální partner: 

CCaaffffee  FFeelllliinnii  

  
Další sponzoři: 

CCOOOOPP  
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Spolek neslyšících Plzeň                                               
                              4/2011                                                                                                 


