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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 – 11/2011 
Předseda František Šilhánek 

 
11/2011 – 11/2012 

Předseda Ferdinand Veszprémi 
 

11/2012 –  
Mgr. M. Hanzlíček 
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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 na konci roku 2012: 
předseda: Mgr. M. Hanzlíček 

místopředseda: František Šilhánek 
 

pracovníci: 
tlumočník a soc. pracovník: Mgr. Miroslav Hanzlíček ml. 

sociální pracovnice a tlumočnice:  Mgr. Kristýna Voříšková  
administrativní pracovnice: Ivana Pešíková od 01  - 05/2012 

uklízečka: Jana Kestlerová 
účetní: H-Consulting Ing. Zuzana Havlová 

 
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: voriskova@snplzen.cz 
mhanzlicek@snplzen.cz 

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

http://www.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, 
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RRookk  oossllaavv  aa  ccoo  bbuuddee  ddááll……::  
 

Vážení přátelé, milí kolegové, ctění sponzoři, 
 
právě uplynulý rok 2012 byl pro náš Spolek hodně hektický z důvodů několikerých 
oslav. V tomto roce jsme oslavovali hned tři významná výročí, přičemž ekonomická 
situace nebyla velmi příznivá. Také se nám vrátila na poloviční úvazek paní Mgr. 
Voříšková, která se nemalou měrou podílela na akcích pořádaných v roce 2012. 
 
Největší oslava proběhla v měsíci říjnu k 95. výročí založení Spolku v roce 1917. Hlavní 
činnost výboru směřovala k tomuto výročí a k prezentaci na veřejnosti.  Podařilo se 
nám v září zajistit ukázku vojenské techniky nejen pro naše sluchově postižené občany, 
ale i pro ostatní zdravotně postižené a občany našeho města. Od října do listopadu pak 
proběhla v Café Restaurantu Kačaba výstava Slyšíme se? o založení našeho Spolku a 
životě neslyšících v Plzni. Podařila se nám spolupráce s MMP ohledně tlumočení do 
ČZJ akcí, které pořádalo město. První počin byl vzpomínkový akt dne 28. října k 
založení samostatné ČSR. Ze všech akcí máme příjemný pocit, neboť jsme těmito 
akcemi navázali na tradici našich hluchoněmých po roce 1917, kteří se také 
prezentovali městu Plzni. Celé období oslav bylo ukončeno slavnostním zasedáním pro 
naše členy v hotelu Central v Plzni.  
 
Dalšími oslavami bylo 30. výročí založení Klubu žen a 10. výročí Klubu joker. Oba kluby 
v rámci svých aktivit uctily výročí svého založení různými formami jednotlivých akcí. 
 
Díky paní Mgr. Voříškové se povedlo ještě ke konci roku zajistit dvě akce, které měly u 
sluchově postižených velký ohlas. Jednalo se o návštěvu zázemí FC Victoria Plzeň a 
Mikulášskou nadílku, která proběhla v rámci integrace pro neslyšící a slyšící děti 
(CODA) po 12leté odmlce. S prostory pro nadílku nám na poslední chvilku pomohl 
Úřad městského obvodu Plzeň 3, za což mu hodně děkujeme.  
 
A co náš čeká v roce 2013? Chceme navázat na pozitivní akce, které proběhly 
v roce 2012 a doufáme, že se nám na ně podaří zajistit finanční krytí. Další nemalý úkol 
čeká nově zvolený výbor s provedením transformace Spolku na obecně prospěšnou 
společnost, která by měla začít fungovat od 1. 1. 2014. Doufáme, že se nám vše podaří 
zajistit tak, aby všechny zadané úkoly a akce byly splněné a naši členové i nečlenové 
byli spokojeni. Všechny akce konané v roce 2012 se podařilo zajistit díky pochopení 
státních i městských orgánů a v neposlední řadě sponzorů. Jménem Spolku neslyšících 
Vám všem za to děkujeme. 

 

 

 
Mgr. Miroslav Hanzlíček ml. 

předseda Spolku neslyšících Plzeň 
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KKlluubb  žžeenn::  
  

KKlluubb  žžeenn::  
V rámci Klubu žen jsme jako již každoročně uspořádali řadu akcí. Např. ruční práce 
Zápichy či Svíčky s voskovými pláty. Ale také Den matek. Ale jejich hlavním bodem 
v roce 2012 byly oslavy 30. výročí od založení Klubu. Své 30. výročí oslavil Klub žen 
v Hotelu Central v Plzni. Oslav se až na 2 členky zúčastnily všechny, které se ke Klubu 
hlásí. Jak Klub vznikl? V roce 1982 přišlo tehdejší vedení ZO v čele s panem 
Hanzlíčekm st. s nápadem založení Klubu žen. Myšlenky se chopila paní Hedvika 
Tauberová. První schůze Klubu žen se uskutečnila 6. 3. 1982 v restauraci „Gera“. 
Posláním bylo, aby si ženy mohly mezi sebou předávat zkušenosti, pořádat akce jak pro 
sebe samotné, tak pro děti. A poslání Klubu se za těch 30 let téměř nezměnilo. 
 
Díky také patří paní Jonášové za vytvoření loga Klubu žen. 
 

 
 

Klub žen v rámci výročí uspořádal výlet do Muzea čokolády, které se nachází v Praze a 
to dne 24. 5. 2012. V Muzeu měli možnost seznámit se výrobou kakaa u Aztéků a Mayů 
a zjistil, jaké příchutě se vyráběli a vyrábí. Výletu se zúčastnilo 8 neslyšících a 
prohlídku do ZJ tlumočil Mgr. M. Hanzlíček. 
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Klub žen v číslech: 
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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. Tlumočník 
ZJ je zároveň soudním tlumočníkem.  
  

 

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 – 2012 

 

 
 

počet uživatelů: 93 z toho 42 mužů, 46 žen, 5 děti 
 

Odborné sociální poradenství bylo převážně zajišťováno Mgr. M. Hanzlíčkem, 
důvodem bylo mateřská dovolená Mgr. K. Voříškové. 
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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 a rekondiční pobyty: 

Čertvův Mlýn 
 

Přednášky: 
přednášková činnost projekt „PřeSPo“ II. 

kurz Trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením seniorského věku 
 

Sportovní akce: 
sportovní akce Klubu Joker a Šipkařů 
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VVýýlleettyy  aa  rreekkoonnddiiččnníí  ppoobbyyttyy::  

Z důvodu oslav 95. výročí organizace se veškeré akce konaly pod hlavičkou těchto oslav 

a cílem bylo zaměřit se více na akce pro veřejnost.  

PPrroojjeekktt  „„PPřřeeSSPPoo““  IIII..  ––  PPřřeeddnnáášškkyy  pprroo  SSlluucchhoovvěě  PPoossttiižžeennéé  IIII.. 
 
Cíl projektu: 
Zvýšit počet odborných přednášek a poskytnout tak osobám se sluchovým postižením  
možnost účasti na odborných přednáškách a zajistit jim jednodušší přístup 
k informacím a to ve formě jim srozumitelné. 
 
Cílová skupina: 
Osoby se sluchovým postižením. Počet osob při přednáškách cca 27 – 30.  
 
Termín realizace: 
Od 01/2012 – 12/2012 
 
Přednášky: 
11. 1. od 15.30 – Průkazky TP, ZTP, ZTP/P (NRZP – Petrová) 61  osob (33 mužů, 28 žen) 
25. 1. od 15.30 – Občanské průkazy (pí Vítová – MMP) – 30 osob (11 mužů, 19 žen) 
1. 11. od 15.30 – Rizika spojená s uzavíráním spotřebitelských smluv zejména na 
předváděcích akcích a na ulici (Bc. K. Koryťáková) – 26 osob (9 mužů, 17 žen) 
7. 11. od 15.30 – Aktuální zdravotní problémy středního a pokročilejšího věku a jejich 
prevence (Mgr. M. Eichlerová) – 35 osob (10 mužů, 25 žen) 
22. 11. od 15,30 – Oddlužení a zdravotní otázky (Mgr. M. Eichlerová) – 26 osob  
(10 mužů, 16 žen) 
29. 11. od 15.30 – sKarta (Jan Koranda – ÚP) – 45 osob (21 mužů, 24 žen) 
 
Průměrná účast na přednáškách 37,2. 
 
Projekt prospěl 77 osobám. 
 
Financování projektu: 
Projekt „PřeSPo“ II. byl financován OSS MMP  a ÚMO 2 
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Fotky z projektu „PřeSPo“ II. 

 
 

Srovnání projektu „PřeSPo“ I. a „PřeSPo“ II. 

„PřeSPo“ I. „PřeSPo“ II. 

téma návštěvnost téma návštěvnost 

 muži ženy 

 

 muži ženy  

Pomůcky pro 
osoby… 

9 18 Průkazky TP, ZTP, ZTP/P 33 28 

Deprese 9 17 Občanské průkazy 11 19 

Občanské poradna 17 23 Rizika spojená … 9 17 

Důchody 13 14 Aktuální zdravotní prob… 10 25 

Problematika ZTP 16 13 Oddlužení  10 16 

celkem: 64 85 159 sKarta 21 24 

                 celkem: 94 129 223 

průměrná účast 29,8  průměrná účast 37,2  
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PPrroojjeekktt::  TTrréénnoovváánníí  ppaamměěttii  pprroo  oossoobbyy  ssee  sslluucchhoovvýýmm  ppoossttiižžeenníímm  

sseenniioorrsskkééhhoo  vvěěkkuu  
 
Cíl projektu: 
Rozšířit, popř. upevnit u osob se sluchovým postižením seniorského věku jejich 
sociální dovednosti.  
 

Dílčím cílem byla možnost smysluplného trávení volného času s ohledem na zdravé a 
aktivní stárnutí. 
 

Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením seniorského věku (max. 6 osob) 
Zúčastnilo se 5 žen a 1 muž.  
 

Termín realizace: 
4. 10., 18. 10., 30. 10., 15. 11., 28. 11., 13. 12. v prostorách organizace. 

 

Lektor kurzu: 
Mgr. K. Burdovou certifikovanou trenérkou paměti III. stupně.  
Tlumočení do ZJ Mgr. M. Hanzlíček a Mgr. K. Voříšková 
 

Kurz byl uskutečněn v 6 termínech/lekcích.Každý z účastníků při poslední lekci 
obdržel Certifikát o absolvování kurzu v rozsahu 6 lekcí (15 hodin). Všechny účastníky 
certifikát potěšil a již se eviduje zájem o 2. ročník kurzu a to nejen od úspěšných 
absolventů, ale i nových „studentů“. 

Financování projektu: 
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KKlluubb  JJookkeerr  aa  KKlluubb  ŠŠiippkkyy::  

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

odbor školství, mládeže a tělovýchovy) a to ve výši 10.000,- na 

místní turnaje. V roce 2012, stejně jako v minulých ročnících, 

jsme uskutečnili jak tradiční domácí akce, tak jsme vyslali naše 

zástupce do ostatních měst. Z poskytnuté dotace jsme uhradili 

nákup pohárů, energie. 

 

V roce 2012 oslavit Klub Joker své 10. výročí od založení a proto bylo vymyšleno i nové 

logo pro účely propagace sportu. Logo vytvořila Mgr. K. Voříšková a do grafické 

podoby upravit Bc. A. Hanzlíček. 

 

Za rok 2012 se konalo v prostorách Spolku celkem 12 různých akcí, mimo domácích se 

naši zástupci účastnili i akcí pořádných jiným kluby neslyšících – těch bylo také 12 

(patří sem Ústí nad Labem, ČB, Řevnice, Praha, SKN Plzeň, Klatovy, Pečky). A jak, že si 

vedli naši sportovci? Podklady zpracoval František Šilhánek vedoucí sportu. 

 

Z celkového počtu 24 akcí, kterých se zúčastnili, dopadli takto: 

jednotlivci 1. místo 2. místo 3. místo Další umístění 

Domácí 5x 2x 6x 7x 4. místo 

Venku 3x 2x 1x 

4x 4. místo 

1x5 místo 

1x 10. místo 

1x 18. místo 

 

družstva 1. místo 2. místo 3. místo Další umístění 

Domácí 1x 1x 2x 1x 5místo 

Venku 1x - 1x 

2x 4 místo 

1x 5. místo 

1x 7 místo 

1x 9 místo 

 

Naši sportovci, kteří se umístili na prvních 3 místech: 

Jméno 1. místo 2. místo 3. místo 

Bufka Václav  1  

Holasová Alena   2 

Jonášová Hana 1  1 

Küffnerová Anna 1 1 1 

Sedlák František 1   

Spurný Karel 1   

Šilhánek František 2  1 

Šilhánek Lukáš 1   

Šilhánková Anna 1 2  

Veszprémi Ferda   1 

Veszprémiová I.   1 
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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 
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Počet terénních návštěv v letech 2009 - 2012: 
 2009 2010 N 2011 N 2012 N 

lékař 109 134 4 143 19 187 6 

jednání ve firmě 34 54 8 44 - 11 - 

pojišťovna 9 3 - 20 2 18 - 

OSSZ / úřad 10 9 - 20 - 17 - 

ÚP 2 1 - - - 11 1 

telefonní operátoři 3 2 - 8 - 2 - 

realitní kancelář 3 - - 3 - 4 - 

osobní problémy 17 9 - 1 - 16 2 

ostatní - 1 - 15 1 15 - 

CELKEM 173 213 12 254 22 281 9 

N – neproplaceno 
 

 
 

Počet terénních odtlumočených hodin v roce 2012: 
návštěva 2012 

lékař 309 

jednání ve firmě 25 

pojišťovna 31 

OSSZ / úřad 38 

ÚP 14 

telefonní operátoři 3 

realitní kancelář 6 

osobní problémy 26 

ostatní 28 

CELKEM 480 

 
 

Počet uživatelů: 67 (35 mužů, 32 žen)  
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PPrrooppaaggaaččnníí  ččiinnnnoosstt::  
 

K příležitosti 95. výročí od založení organizace jsme nechali vyrobit 
propagační materiály – o jejich výrobu se postarala fa Agentura 68. 
Tyto materiály jsme rozdávali sponzorům, ale také klientům. 
 
Logo oslav, dle původního vyšívaného vzoru, do grafické podoby 
upravil Bc. Aleš Hanzlíček. Toto logo tak symbolizovalo akce 
pořádané v rámci jubilea. 
 
V neposlední řadě jsme, jako již v předchozích dvou letech nechali vyrobit kalendáříky 
na rok 2013. Grafický návrh vypracoval Petr Prokeš z fa Prokeš a Vacín – Filmy na míru. 
 

Ukázka propagačních materiálů: 
 

 

propiska 

 

       
diář                           kalendářík 2012 
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OOssllaavvyy  9955..  vvýýrrooččíí  zzaalloožžeenníí  oorrggaanniizzaaccee::  
  

AAkkccee  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt::  
 

Chodící lidé 
Ve středu 6. 6. dorazila do Plzně akce Chodící lidé. I Spolek byl u toho a to díky 
našemu tlumočníkovi Mgr. M. Hanzlíčkovi. Cílem akce bylo upozornit zdravou 
populaci na různé problémy zdravotně postižných. Po Plzni tak jezdila speciální 
tramvaj, ve které jste se mohli setkat a „popovídat“ se sluchově postiženými, „podívat“ 
se na svět očima nevidomých či „posedět“ s vozíčkáři.   
 
Ukázka vojenské techniky 

Cílem projektu bylo zprostředkovat informace o vojenské technice osobám se 
sluchovým postižením a především poukázat na nedostatek kulturních akcí v Plzni a 
Plzeňském kraji, které by byly tlumočeny do znakového jazyka a tak přístupné i pro 
lidi se sluchovým postižením. Akce, uskutečněné dne 8. 9. 2012 na nám. Republiky, se 
zúčastnilo cca 40 – 50 sluchově postižených a to nejen z Plzně, ale i okolí. Ukázka 
vojenské techniky přilákala i širokou veřejnost, která se zajímala jak o vojenskou 
techniku, tak i o tlumočení přednášky či hudebních vystoupení do znakového jazyka.  
 
Celý program byl tlumočen 2 tlumočníky ZJ a to souběžně na dvou místech. Jedem 
tlumočník se tak mohl plně věnovat přednášce o vojenské technice, ale i otázkám, 
které sluchově postižení i zdraví spoluobčané kladli vojákům a druhý tlumočník 
překládal proslov pořádající organice, hudební vystoupení a módní přehlídku. Mezi 
jednotlivými částmi programu chodili mezi účastníky členové výboru organizace 
(sluchově postižení) a rozdávali dětem a zdravotně postiženým dárky od sponzorů. 
Přestože zde byla komunikační bariéra některé děti a dospělí se zajímali o to, jak se 
ukáže určitý znak.   
 
Akci trvala od 9,30 do 13,00 a všichni účastníci měli možnost se projet v džípech, což 
nejvíce potěšilo děti a hendikepované např. z DOZP Stod, kteří na akci vystupovali. 
V rámci akci jsme podpořili i akci Festival Na konci léta, kde vystupoval „náš“ 
tlumočník a hudební a taneční těleso Občanského sdružení TY a JÁ, zase na naši akci 
zazpívalo pár písniček, které doplnili tance. I jejich vystoupení bylo tlumočeno do ZJ. 
O akce se mohli čtenáři dočíst v Právu, roční 22, č. 212, str. 15 Jihozápadní Čechy. 
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Výstava Slyšíme se?  

Cílem bylo ukázat široké veřejnosti dlouholetou tradici této organizace a život 
neslyšících v Plzni. Výstavy byla k vidění od října do konce listopadu a to v Café 
Restaurantu Kačaba, který nám své prostory pronajal zdarma.  
 
Výstavu mohlo tak spatřit 3400 – 3600 návštěvníků (dle informací od vedoucího pana 
Nového z Café Restaurantu Kačaba) a to nejen z ČR, ale např. i z Holandska (studenti 
na stáži, v rámci mezinárodní spolupráce ZČU a holandské univerzity).  
 
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo dne 2. 10. v Café Restaurantu Kačaba za 
přítomnosti pí A. Žižkové z odboru kultury a pí D. Hanzlíčkové za COOP. Projev byl 
tlumočen z/do znakového a českého jazyka. Všechny přítomné přivítala paní Mirka 
Volejníková a tehdejší předseda F. Veszprémi. O výstavě se mohli dočíst Plzeňané také 
z Radničních listů (ročník XVII, listopad 2012, str. 3) a z Plzeňského deníku (č. 268, ze 
dne 15. 11. 2012, titulní strana). 
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Plzeňské oslavy vzniku republiky 
Po mnoha letech se Spolku neslyšících Plzeň opět povedlo navázat spolupráci 
s městem Plzní a tlumočit akce pro veřejnost, které jsou pořádány městem. Přesněji 
jsme navázali spolupráci při Plzeňských oslavách vzniku republiky 28. října 2012. Díky 
odboru prezentace a marketingu se sluchově postižení mohli zúčastnit 3 akcí, které 
byly tlumočeny do ZJ Mgr. M. Hanzlíčkem. Akce zařizovala Mgr. K. Voříšková. Mezi 
první akcí, kterou sluchově postižení navštívili, byla prohlídka Židovské synagogy, 
kde jsme se dozvěděli plno zajímavostí a hlavně to, že jde o druhou největší synagogu 
v Evropě.  
 
Po návštěvě synagogy zamířily naše kroky do Loosových interiérů v Klatovské 19. Zde 
jsme mohli shlédnout chátrající prostory, které přes svůj historický původ, nejsou 
vůbec využívány. Paní průvodkyně nás také informovala o životě architekta Loose a 
jeho umění. A nás jen mrzelo, že město tento architektonický skvost nijak nevyužívá. 
 
Poslední akcí, kterou jsme v rámci oslav navštívili, bylo Slavností shromáždění k 94. 
výročí vzniku republiky u památníku T. G. Masaryka. Akce, na které byl přítomen i 
primátor Martin Baxa, JUDr. Jiří Pospíšil, či pan Strouček za Plzeňský kraj byla také 
tlumočena do ZJ. Pro všechny zúčastnění, jak slyšící, tak neslyšící, bylo tlumočení 
těchto akcí nevšedním zážitkem a město Plzeň si opět začíná uvědomovat, že by mělo 
být více takovýchto akcí, které „boří komunikační bariéry“. Proto jsem rád, že se Spolek 
aktivně zapojuje do akcí pořádaných městech a snaží se tak zpřístupnit lidem se 
sluchovým postižením kulturní a společenské akce. Doufám, že naše spolupráce 
s městem bude pokračovat i při květnových oslavách svobody. 
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AAkkccee  pprroo  sslluucchhoovvěě  ppoossttiižžeennéé::  
Soutěž o vstupenky do Dinoparku 
V měsíci červenci vyhlásil Spolek neslyšících soutěž pro sluchově postižené děti a 
slyšící děti neslyšících rodičů (CODA) soutěž o vstupenky do DinoParku v Plzni. Děti, 
za pomoci rodičů, prarodičů, měli nakreslit, vybarvit obrázek dinosaura. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 10 dětí a odměny byly všechny a to nejen vstupenkami do 
DinoParku, ale také pastelkami, bloky, létajícím talířem či časopisem o dinosaurech. 
Sponzorem malířské akce byl DinoPark Plzeň a ZČU v rámci projektu SYKAPO. Dárky 
dětem a rodičům předal tehdejší předseda F. Veszprémi. 
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Exkurze do pivovaru Prazdroj a Gambrinus 
V rámci 95. výročí jsme 10. října navštívili provozovny pivovaru Prazdroj a Gambrinus. 
Kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí, navštívili jsme stáčírnu piva do lahví, 
varnu, sklep. Ve sklepě jsme měli možnost ochutnat nefiltrované pivo. V pivovaru 
Gambrinus byl pak největší zájem o vyzkoušení čepování piva. Akce, za kterou musíme 
poděkovat IC Prazdroj a jejím průvodkyní, byla pro všechny sluchově postižené – jak 
členy, tak nečleny – nad míru zajímavá, o tom hovoří i neuvěřitelná účast 40 osob. 
Vstup byl zdarma. 
 
Mikulášská nadílka 
Dne 7. 12. 2012, po dlouhých 12 letech a ku příležitosti 95. výročí od založení, uspořádal 
Spolek Mikulášskou nadílku pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících 
rodičů (CODA). Vzhledem k počtu přihlášených dětí a rodičů, jsme na posledních 
chvíli museli změnit prostory konání akce. Vstříc nám vyšlo ÚMO 3, které nám zdarma 
nabídlo prostory Velkého zasedacího sálu v suterénu. I přesto se ukázalo, že kapacita 
sálu byla nabitá k prasknutí. 120 osob. 39 dětí, 81 dospělých včetně Mikuláše, čerta a 
anděla. Zpestřením nadílky pro děti bylo promítání pohádky O Červené Karkulce, 
která byla tlumočena do ZJ a zároveň čtena. O dárky pro děti se postaral HM Globus – 
Chotíkov u Plzně, o hrnečky s motivem Mikuláše, čerta, anděla pak Keramika Helus. 
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Prohlídka stadionu FC Viktoria Plzeň 
Dne 11. 12. 2012 Spolek neslyšících Plzeň ve spolupráci s FC Viktoria Plzeň uspořádali 
prohlídku fotbalového stadionu pro sluchově postižené. Pro velký zájem ze strany 
neslyšících byly uskutečněny 2 prohlídky jedna od 15hod a druhá od 16hod.  
 
Celkově se prohlídky  zázemí plzeňských fotbalistů zúčastnilo 50 sluchově postižených 
z Plzně a okolí. Prohlídka stadionu, včetně výkladu byla zdarma a navíc všem 
účastníkům byla poskytnuta 20% sleva na nákup zboží ve fanshopu.  
 
Největším zážitkem všem byla možnost vyfotit se s poháry či zasednout za stůl, kde při 
tiskových konferencích sedí trenér Pavel Vrba. Za krásný předvánoční dárek pro 
všechny plzeňské fotbalové fanoušky musíme poděkovat panu Pavlu Pillárovi PR 
managerovi, který nás po stadionu provázel a ochotně odpovídat na zvědavé dotazy 
všech fanoušků. 
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SSppoolluupprrááccee  ss  IIPPCC  ZZČČUU:: 

 
Spolek neslyšících Plzeň od června 2012 spolupracuje s IPC ZČU (Jungmannova 3) na 
projektu ROPOV – Rovné příležitosti pro všechny. Na projekt u se podílejí Mgr. M. 
Hanzlíček a Mgr. K. Voříšková, kteří zajišťují blok pro sluchově postižené studenty, 
vytvářejí pro ně vhodné studijní materiály a v neposlední řadě poskytují reklamu naší 
organizaci. 
 

Pan Hanzlíček je pro sluchově postižené studenty/zájemce o studium k dispozici na 
adrese Jungmannova 3 a to vždy první úterý v měsíci od 12,30 – 14,30. 

 
Název projektu: Rovné příležitosti pro všechny – studium na Západočeské univerzitě 
v Plzni dostupné pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Cíl projektu: Je vytvoření celouniverzitně platné normy včetně elektronické databáze 
standardů a metodických příruček podporujících rovný přístup ke studiu osob se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Logo projektu: 

 
 
Registrační číslo projektu: projekt OP VK - CZ.1.07/2.2.00/29.0016 
 
Datum realizace: 1. 6. 2012 – 30. 5. 2015 
 
Cílová skupina: Primární cílovou skupinou jsou osoby (vysokoškolští studenti) se 
speciálními vzdělávacími potřebami socioekonomicky znevýhodněné 
osoby. Sekundární cílovou skupinou jsou zaměstnanci ZČU (akademičtí a 
administrativní pracovníci). 
 
Řešitel projektu: Informační a poradenské centrum ZČU – www.ipc.zcu.cz 
 
Partneři projektu: 
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň – www.snplzen.cz 
TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. – www.tc-plzen.cz 
Ledovec, o. s. – www.ledovec.cz 
 
Internetová stránka: www.ropov.zcu.cz 

 

 

http://www.snplzen.cz/wp-content/uploads/2012/10/OPVK_hor_zkraceny_sTextem_RGB_cz.jpg


Výroční zpráva 2012 

26 
 

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. 
 
V roce 2012 došlo k vypůjčení indukční smyčky LA-215 a Systému FN Scola. 

 

Rok Počet výpůjček 

2010 1 

2011 3 

2012 2 
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OOssttaattnníí::  
  

 
nplzen.cz to je naše domovská internetová adresa, kde se kdokoli může 
informovat o aktuálním dění v organizaci. Nedílnou součástí webových stránek 
jsou rubriky jako Sponzoři, Akce, Bulletin, Napsali o nás…, Fotogalerie a další 
zajímavosti. Na stránkách se objevuje i informace o našem facebookovém profilu.  

  

 
dyž jsme před 4 roky obnovovali tradici Bulletinu ve Spolku, nečekali jsme, že 
bude mít takový ohlas. Ročně vydáváme 4 čísla a jeden Vánoční speciál. Letošní 
novinkou byl Bulletin k oslavám 95. výročí založení organizace. Veškerá čísla, 
od roku 2008 – 2012 (včetně Bulletinu k oslavám), si mohou návštěvníci 

stáhnout zdarma na našich internetových stránkách. 
 

 
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  od 1. 1. – 31. 5. 2012 

Tlumočník ZJ 2 

Sociální pracovník 1 

Administrativní pracovnice 1 

Účetní – externí pracovník (nákup služeb) 1 

Uklízečka 1 

 
Stav zaměstnanců od 1. 6. - 31. 12. 2012 

Tlumočník ZJ 2 

Sociální pracovník/pracovnice 2 

Účetní – externí pracovník (nákup služeb) 1 

Uklízečka 1 

 

S  

K 

S 
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RRooččnníí  úúččeettnníí  uuzzáávvěěrrkkaa  rr..  22001122  ––  cceelláá  oorrggaanniizzaaccee  
 
Roční účetní uzávěrka za rok 2011 byla zpracována firmou H-Consulting Ing. Zuzanou 
Havlovou, Doudlevecká 12, Plzeň. 
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IInnvveennttaarriizzaaccee  pprroo  rr..  22001122::  
vypracovaný v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví. 
 

Fyzická inventarizace: 
31. 12. 2012 proběhla v prostorách organizace inventarizace hmotného majetku na 

základě soupisů předaných účtárnou, posoudili jeho stav, opotřebovanost a 

využivatelnost. Fyzickou inventarizaci provedla komise ve složení: H. Jonášová, 

František Šilhánek. 

 

Protokol o inventarizaci: 

Protokol byl vypracován 31. 12. 2012  

 

Za řádné provedení inventarizace, zpracování protokolu a aplikaci podnětů a závěrů 

odpovídá předseda spolu – pan Mgr. Miroslav Hanzlíček
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PPoodděěkkoovváánníí::  

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám v roce 2012 pomohli svými finančními  
a materiálními dary: 
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