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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 – dosud  
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 2013: 
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: Jana Kestlerová, Dana Hanzlíčková 

DPP: přednášející v rámci projektu „PřeSPo“ III: 
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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SSlloovvoo  ppřřeeddsseeddyy  ––  rrookk  ppoo  oossllaavváácchh  
 

Vážení přátelé, milí kolegové, ctění sponzoři, 
 
právě bilancujeme další kalendářní rok své činnosti.  Rok  2013 nebyl z našeho pohledu 
tak hektický jako rok předešlý, kdy jsme jako Spolek oslavovaly 95. výročí od svého 
založení. Přesto starostí bylo víc než dost. Tak jako vždy, největším problém jsou 
finance.   
 
Našim cílem v roce 2013 bylo více se zapojit do společenského a kulturního života 
města Plzně, popřípadě Plzeňského kraje. Hlavní pozornost jsme upřeli na naše 
nejmenší neslyšící děti, popřípadě na slyšící děti neslyšících rodičů (CODA). 
Uspořádali jsme pro ně v rámci Mezinárodního dne dětí výlet do Pohádkového statku 
v Břasích. Další akcí byla mikulášské nadílka, která se konala v překrásných prostorách 
Měšťanské besedy v Plzni, kde bylo celkem 60 dětí. Prostory jsme mohli využívat díky 
pochopení MMP, odboru sociálních věcí. . Dárky od sponzora(Globus) jim udělaly 
radost. 
 
Ani na naše členy seniory jsme v roce 2013 nezapomněli. Uspořádali jsme pro ně řadu 
přednášek v rámci projektu „PřeSPO“ a také jsme je zapojili do projektu Kurz trénování 
paměti. V rámci kulturní osvěty se konal zájezd, kde jsme navštívili Jízdárnu Světce, 
Tachov a Bor u Tachova. V Plzni se s velkým ohlasem setkala tlumočená akce „Oživené 
prohlídky“, kdy jsme měli možnost nahlédnout do doby Rudolfa II. 
 
Pro širokou veřejnost uspořádal náš Spolek akci na Ranči Šídlovák s názvem „Slyšíme 
se na ranči? Aneb zaštěkejme na oheň“. Cílem akce byla integrace zdravotně 
postižených osob do zdravé populace. Současně jsme chtěli, aby se slyšící veřejnost 
dozvěděla o tom, že i různé akce jsou vhodné pro sluchově postižené, když je přítomný 
tlumočník znakového jazyka. 
 
Díky pochopení MMP, odboru sociálních služeb a TV ZAK se nám povedlo od podzimu 
realizovat tlumočení týdenního přehledu zpráv v Plzeňském a Karlovarské kraji. 
Vysílání je vždy v sobotu s reprízou v neděli na TV ZAK.  
 
Co říci závěrem? Plánovaná transformace na o.p.s. neproběhla a v současné době jsme 
evidovaní jako zapsaný spolek. V tomto směru máme ještě rezervy a musíme se zdárně 
vypořádat s platnými zákony ohledně neziskových organizací. Rádi bychom navázali 
spolupráci s organizací Plzeň 2015, která garantuje akce v rámci EHMK. Chceme 
prosadit, aby některé akce byly tlumočeny do znakového jazyka. Je toho před námi 
mnoho a my doufáme, že se nám podaří úkoly splnit. Akce, které proběhly v roce 2012, 
se podařilo zajistit jen díky pochopení státních a městských orgánů. Nemalou mírou na 
akcích participujete i vy, naši sponzoři. Jménem Spolku chci všem vyjádřit velké 
poděkování za podporu naší organizace. 
 

 

 

Mgr. Miroslav Hanzlíček ml. 
předseda Spolku neslyšících Plzeň 
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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 – 2013 

 

 
počet uživatelů: 57 mužů, 57 žen 

 

Odborné sociální poradenství bylo zajišťováno Mgr. M. Hanzlíčkem a Mgr. K. 
Voříškovou. 
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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 

  
Výlety a rekondiční pobyty: 

Zámek Bor u Tachova a Světce, Lendl a Mucha v Praze, Muzeum čokolády v Táboře 
 

Projekty a kurzy: 
přednášková činnost projekt „PřeSPo“ III. 

kurz Trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením seniorského věku 
kurz Finanční gramotnosti 

kurz 1. pomoci 
kurz Keramiky (pro děti) 

 
Akce pro veřejnost: 

Květnové a říjnové oslavy 
Slyšíme se na ranči? Aneb zaštěkejme na oheň 

Výstava Slavné osobnosti s poruchou sluchu 
 

Akce pro děti: 
Den dětí na pohádkovém statku v Břasích 

Mikulášská nadílka 
 

Sportovní akce: 
sportovní akce Klubu Joker a Šipkařů 
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VVýýlleettyy::  

Zájezd Bor u Tachova a jízdárna Světce: 

Zájezd na Tachovsko se konal v sobotu dne 15. 6. 2013. Našim cílem byla Jízdárna 
Světce a zámek Bor u Tachova. V jízdárně jsme se dozvěděli, že jejím zakladatelem byl 
polní maršál Alfred I., kníže Windiscgrätz i to, že jízdárna byla využívána až do konce 
války v roce 1945 jejími majiteli, kdy pak všechno dostává Československý stát. V 
objektu je po válce zřízeno zemědělské učilišzě včetně internátu. Stav stavby se stává 
horší a horší, až v roce 1982 je určeno, že stavba budu zbourána.  
 
Po skončení prohlídky Jízdárny Světce jsme pokračovali v cestě, a to do Boru u 
Tachova, kde jsme měli v plánu navštívit tamní zámek. Při příjezdu nás však čekalo 
velké překvapeni, neboť se tu konala jízda historických vozidel Saši Kolovrata, který byl 
sám osobně přítomen.  
 
Po obědě jsme vyrazili na prohlídku zámku, který byl veřejnosti otevřen teprve před 
dvěma lety. Součástí prohlídky byla také výstava pohádkových kostýmů, které zapůjčila 
ČT. Někteří z nás se nechali u kostýmů i vyfotit. Zajímavost na nás čekala v zámecké 
kapli, kde na zdi byly dva otisky dlaní, které patřily dvěma milencům, kterým nebylo 
dopřáno lásky z důvodu různé urozenosti. Po celou dobu prohlídky se nám věnovala 
paní kastelánka Galina Marianna Kortanová.  
 
Po celou dobu našeho zájezdového okruhu po Tachovsku se nám věnovala paní Bc. 
Líbalová z odboru kultury MÚ Tachov. Celá akce byla tlumočena do znakového jazyka 
Mgr. Hanzlíčkem a Mgr. Voříškovou. Všem se zájezd velmi líbil a počasí nám přálo. 
 
Účast 22 osob. 
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Lendl a Mucha v Praze: 

V pátek 5. července na státní svátek jsme se vypravili vlakem do Prahy, kde  v 
Obecním domě byla výstava plakátů Alfonse Muchy, kterou zapůjčil známý bývalý 
československý tenista Ivan Lendl. Na výstavě jsme si mohli prohlédnout celkem 116 
exponátů. Celkem se jich však vyskytuje 119.   
 
Prohlídku plakátů jsme měli komentovanou paní průvodkyní a vše bylo tlumočeno do 
ČZJ panem Mgr. Hanzlíčkem. Počasí nám přálo až moc, a tak hned po skončení 
prohlídky jsme se museli něčeho napít.   
 
Účast 14 osob. 
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Muzeum čokolády v Táboře: 

Je úterý 23. července 2013 a scházíme se na vlakovém nádraží v Plzni. Je to už skoro tři 
týdny, co teploměr ukazuje tropické počasí. Nám to ale nevadí a neohroženě 
nastupujeme do vlaku směrem na Č. Budějovice a pak dále na Tábor.  
 
Našim cílem bylo Muzeum čokolády a marcipánu a pak Husitské muzeum. V Muzeu 
čokolády se nás ujala průvodkyně Hanka, která nás seznámila se vším, co má něco 
společného s čokoládou. Řekla nám, že kakaovník má první plody až po 3-4 letech a 
pak plodí dalších 40 let. Na stromě je kolem 6000 bobů a jeho květy se musí 
opilovávat.  
 
Během výstavy jsme měli možnost vidět, jak se čokoládové pralinky vyrábějí. Protože v 
muzeu byl i marcipán, měli jsme možnost shlédnout pohádkové figurky z marcipánu, 
ale nejen to, z marcipánu byl vytvořen i celý střed města, na kterém mistr cukrářský 
dělal 331 hodin v roce 2012. Na závěr prohlídky jsme měli možnost ochutnat 3 ks 
čokoládových pralinek s různými příchutěmi.  
 
Další naše cesta vedla do Husitského muzea, které se nachází na náměstí. Tam jsme si 
prohlédli husitské období a podívali jsme se do podzemí, které se nacházelo pod 
historickým jádrem města. Trasa, kterou jsme ušli měřila 500 m a bylo tam jen 7 
stupňů C,  kdežto venku bylo něco kolem 30 stupňů. Cesta v podzemí vedla v hloubce 
10 – 16 m a dozvěděli jsme se, že sklepení sloužilo pro možnost ubytování obyvatelstva 
v případě požáru. Lidé se do těchto prostor brali i drobná domácí zvířata.   
 
Přestože počasí bylo spíše vhodné ke koupání nebo opalování než k výletu za 
poznáním, celé akce se zúčastnilo celkem 17 osob. A tak nám horko i vlaková výluka 
nezkazily radost z cesty. 
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Výlet do Pardubic: 

Dne 27. 8.  2013 jsme se vydali do Pardubic v počtu 7 osob, počasí nám sice nepřálo, ale 
my se nenechali odradit a přeci jen vycestovali za hranici Plzeňského kraje. 

Naše první kroky vedly na zámek – bohužel byl z důvodu natáčení uzavřený  Po 
tomto nezdaru jsme se vydali na prohlídku starobylého centra města, kde jsme se 
usadili v místní cukrárně na zákusek a dobrou kávu.  

 

Oživené prohlídky: 

Pátek, a ještě s  datem 13., to většině lidí běhám mráz po těle a obávají se, co se stane. 
Ano, jdou to ti, co věří na pověry. A v tento den Spolek neslyšících uspořádal opět 
netradiční akci pro své členy. Jednalo se oživlou prohlídku z historického období 15. 
století. Během prohlídky jsme byli přivítáni na dvoře císaře Rudolfa II., který utekl  
z Prahy před morem a vládl po dobu 9 měsíců z Plzně.  
 
Po skončení přivítání jsme se dostali do Malé ulice, kde byla ukázka sporu dvou bratří, 
kteří zastávali různé náboženství. Jednalo se o rok 1420, kdy Plzeň byla obléhána 
Žižkou.  
 
Další seznámení s dobou okolo Mansfeldova obléhání Plzně bylo v Pivovarském 
muzeu, kde jsme  také byli na historických hradbách, které tvoří jednu stranu tohoto 
muzea. Poslední seznámení bylo s dívčinou na hradbách, která se vyskytuje v 
plzeňském znaku.  
  
Během této 3hodiné procházky po historii jsme byli občerstveni vítečným plzeňským 
pivem. Vše bylo tlumočené do znakového jazyka. Všem se tato ojedinělá prohlídka 
moc líbila. Účast 20 osob. 
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Projekty a kurzy: 
 
Projekt: „PřeSPo“ III. – Přednášky pro Sluchově Postižené III. 
 
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 30 - 40  
 
Termín realizace: 
Od 01/2013 – 12/2013 
 
Přednášky: 

č. datum název přednášející tlumočník účastníci celkem 

M Ž 

1 16. 1. Exekuce Bc. Květa Koryťáková Mgr. M. Hanzlíček a 

Mgr. K. Voříšková 

20 25 45 

2 13. 2. Pilotní projekt transkripce mluvené řeči do textu… Ing. M. Purkarová Mgr. M. Hanzlíček 20 21 41 

3 13. 3. Průkazky ZTP Mgr. K. Prázná Mgr. M. Hanzlíček 33 32 65 

4 24. 4. Ochrana obyvatelstva a požární prevence Kpt. Mgr. Lenká Basáková Mgr. M Hanzlíček 16 22 38 

5 12. 6. Změny v silničním zákoně a související novely kpt. Topič Mgr. M. Hanzlíček 15 20 35 

6 25. 9. Problematika ZTP, ZTP/P a související změny Mgr. K. Prázná Mgr. K. Voříšková 15 28 43 

7 16. 10. Důchody – přechod z ČID do PID a, důchod Čechů a 

Slováků 

Mgr. I. Tolarová Mgr. K. Voříšková 13 21 34 

8 27.11. přednáška o dávkách na ÚP a opětovná novela 

v problematice ZTP 

Mgr. K. Prázná Mgr. M. Hanzlíček 21 21 42 

9 5. 12. Homeopatie Mgr. S. Senderáková Mgr. M. Hanzlíček 12 16 28 

celkem:  165 206 371 
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Průměrná účast na přednáškách 41,2 
 
Projekt prospěl 94 osobám. 
 
Financování projektu a vydání brožury: 

 
 

 

Foto: 
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Srovnání tří proběhnuvších ročníků: 

 

 „PřeSPo“ I. „PřeSPo“ II. „PřeSPo“ III: 

téma 
návštěvnost 

téma 
návštěvnost téma návštěvnost 

muži ženy  muži ženy  muži ženy  

Pomůcky pro 

osoby… 

9 18 Průkazky TP, ZTP, 

ZTP/P 

33 28 Exekuce 20 25 

Deprese 9 17 Občanské průkazy 11 19 Transkripce 20 21 

Občanské poradna 17 23 Rizika spojená … 9 17 Průkazy ZTP 33 32 

Důchody 13 14 Aktuální zdravotní 

prob… 

10 25 Ochrana obyva.a 

požární prevence 

16 22 

Problematika ZTP 16 13 Oddlužení  10 16 Silniční zákon 15 20 

celkem: 64 85 159 sKarta 21 24 Změny ZTP 15 28 

 celkem: 94 129 223 Důchody 13 21 

 

Dávky ÚP 21 21 

Homeopatie 12 16 

celkem: 165 206 371 

  

průměrná účast 29,8  průměrná účast 37,2  průměrná účast 41,2 
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Projekt: Finanční gramotnost pro neslyšící 
 
Cíl projektu: 
Prohloubit znalosti sluchově postižených v oblasti finančnictví. 
 
Cílová skupina: 
Osoby se sluchovým postižením.   
 
Počet osob: 
15 
 
Termín realizace: 
Od 03 – 06/2013 
 
Lektorem kurzu byl pan Ing. Vojtěch Brant. O tlumočení do ZJ se postarali 2 
tlumočníci ZJ: Mgr. M. Hanzlíček a Mgr. K. Voříšková. Projekt byl rozdělen do 5 
základních okruhů, ve kterých se měli klienti naučit lépe orientovat: Zodpovědné 
zadlužován, Přečíst musíš, podepsat můžeš, Finanční produkty a služby, Rodinný 
rozpočet, Finance v pracovně-právních vztazích. 
 
Na zahajovací lekci byly přítomni i zástupci ze strany města Plzně – odboru soc. služeb 
paní Jarmila Srbková a Mgr. K. Vodičková, které na konci kurzy předali účastníkům 
osvědčení o jeho absolvování.  
 
 „Neslyšící mají ztíženou možnost vzdělávat se, nemohou jít na běžnou  přednášku a 
přitom jsou jednou z přímo ohrožených skupin populace. Tuto  možnost vzdělávání 
tedy velmi uvítali, což dokladuje jak zájem, tak účast,“ říká  Jarmila Srbková, garant 
sekce zdravotně postižených odboru sociálních služeb.  
 
 Financování projektu: 

 
 
 Foto: 
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PPrroojjeekktt::  TTrréénnoovváánníí  ppaamměěttii  pprroo  oossoobbyy  ssee  sslluucchhoovvýýmm  ppoossttiižžeenníímm  

sseenniioorrsskkééhhoo  vvěěkkuu  ((22..  rrooččnnííkk)) 

 
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. 10 osob) 
 
Počet osob: 
2. ročník: 10 žen a 1 muž  

1. ročník: 5 žen a 1 muž 

 

Termín realizace: 
09 – 11/2013 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 5 termínech/lekcích.Každý z účastníků při poslední lekci 
obdržel Certifikát o absolvování kurzu v rozsahu 5 lekcí (15 hodin).  

Financování projektu: 

 

Foto: 

http://www.snplzen.cz/wp-content/uploads/2011/05/umo3.png
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Projekt: Kurz Keramiky 
 
Cíl projektu: 
Naučit děti pracovat s jiným materiálem, než na který jsou zvyklý z domova. 

Cílová skupina:  
Sluchově postižené děti, slyšící děti neslyšících rodičů (CODA) 

 

Počet osob/dětí: 
15 
 
Termín realizace: 
01- 02/2013 

 

Lektor kurzu: 
Pracovnice o. s. Ty a Já. 
Tlumočení do ZJ: Mgr. K. Voříšková 
 
Foto: 

 
              
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Origami a magnetky: 
12/6 dětí 
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Projekt: Kurz 1. pomoci pro sluchově postižené 
 
Cíl projektu: 
Seznámit rodiče, jak mají postupovat v případě různých zdravotních potíží u dětí. 

Cílová skupina:  
Sluchově postižení rodiče. 
 

Počet osob: 
6 
 
Termín realizace: 
2013 

 

Lektor kurzu: 
Domovinka 
 
Financování projektu: 

 
 
 

 
MMP, sociální odbor ve spolupráci s Domovinkou a Spolkem neslyšících Plzeň 
uspořádali kurz první pomoci pro neslyšící rodiče, kteří mají malé děti. 
 
Akce proběhla v prostorách Domovinky a celkem se jí zúčastnilo 6 neslyšících rodičů, 
kteří mají malé děti.  
 
Rodiče se seznámili, jak mají provádět umělého dýchání u dětí, jak postupovat v 
případě popálenin, jak zastavit různé typy krvácení atd. A v neposlední řadě, jak mají 
ochránit děti v letních měsících před různými druhy úrazů (utopení, před bouřkou, 
úpal a úžeh) včetně vyndávání klíštěte. Akce byla ze strany rodičů kvitována s 
povděkem, neboť se seznámili s informacemi, které pro ně nebyly snadno dostupné.  
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AAkkccee  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt::  
 

Květnové a říjnové oslavy 
Již druhým rokem funguje spolupráce mezi Spolkem a odborem prezentace a 

marketingu MMP při tlumočení slavnostních akcí jako jsou květnové a říjnové oslavy. 

Pietní akty jsou zpřístupněny sluchově postiženým a také široká veřejnost se může lépe 

seznámit s živým tlumočením do znakového jazyka. Oslavy byly tlumočeny Mgr. M. 

Hanzlíčkem a Mgr. K. Voříškovou. 

V rámci říjnových oslav jsou pro sluchově postižené uspořádány i prohlídky 

historických budov a to vždy zdarma nebo za symbolickou částku 28,-. 
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Slyšíme se na ranči? Aneb zaštěkejme na oheň 
 

Opět se sešel rok s rokem, počasí nám zase přálo a Spolek pořádal akci pro širokou 
veřejnost. Tentokrát se vybral za místo konání Ranč Šídlovák, který byl v neděli 8. 9. 
2013 plný neslyšících a také slyšící veřejností. Konala se tady akce „Slyšíme se na ranči? 
Aneb zaštěkejme na oheň.“   
 
Během nedělního půldne proběhla řada zajímavých vystoupení. Jako první se 
předvedly děti z oddílu Soptík s ukázkou hasičského zásahu. Jednalo se o děti ve věku 
3-7 let, které byly z 24. MŠ ze Schwarzovy ulice. Tento oddíl spolupracuje s 
dobrovolnými hasiči z Plzně Bolevci.  
 
Po jejich ukázce proběhla prezentace a povídání s olympijskými vítězkami v požárním 
sportu za rok 2013, s dobrovolnými hasičkami z nedalekých Chválenic na Plzni jihu. 
Dozvěděli jsme se, v jakých disciplínách se závodí a také to, že již byly 12x  mistryně 
republiky v tomto sportu. Také jsme měli možnost si prohlédnout jejich překrásné 
poháry, které nám přivezly ukázat a současně jsme směli nahlédnout do jejich 
olympijské kroniky.  
  
Jelikož akce byla směřována i pro zdravou populaci, byla v rámci programu ukázka 
pantomimy, která je sluchově postiženému občanu jako umělecký styl nejbližší. 
Ukázky různých etud nám předvedli dva členové souboru NEPANTO z Prahy. 
  
Po této oddechové části přišel na řadu zlatý hřeb akce.  Byla to ukázka poslušnosti a 
vyhledávání drog policejními psy. Všechny přítomné zaujalo, jak jsou psi poslušní. 
Největší zájem ale byl zaměřen na vyhledávání drog a také na znemožnění útěku 
podezřelého.  
 
Překvapením na této akci bylo hudební vystoupení pana Lahody a Dubničky, kteří zde 
zpívali své autorské písničky. Vyplnění času mezi jednotlivými programy bylo zajištěno 
vystoupením zdravotně postižených z DOZP Stod a Ty a Já z Plzně.   
 
Pro přítomné děti zde byly různé soutěže, kde po jejich splnění dostaly různé dárečky. 
Na své si přišli i rodiče s kočárky, kteří projížděli slalom a sladká odměna byla dána 
tomu nejmenšímu, co se vozil v kočárku. Ani pejsci nezůstali stranou. Po splnění úkolu 
také dostali nějaký ten pamlsek. U všech soutěžích nám pomáhaly dobrovolnice.   
 
Financování projektu: 
 
 

 
 
 

Veškerý program byl tlumočen do znakového jazyka paní Mgr. K. Voříškovou a panem 
Mgr. M. Hanzlíčkem. 
 

 



Výroční zpráva 2013 

23 
 

Foto: 
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Výstava Slavné osobnosti s poruchou sluchu 

Na přelomu podzimu jsme v Café Restaurantu Kačaba uspořádali výstavu na téma: 
Slavné osobnosti s poruchou sluchu. Výstavou jsme chtěli veřejnosti představit 
osobnosti, které znají, ale možná nevědí, že měli sluchovou vadu. Mezi takovými to 
lidmi byli např. Edison, Smetana, Loos, Myslbek, Ronsard atd. 
 
Výstavu vidělo před 4000 lidí, kteří kavárnu navštívili. 
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SSeenniioorr  MMOO  PPllzzeeňň  33  zzaa  rrookk  22001133  

Městský obvod Plzeň 3 už popáté vyhlásil Seniora roku. Je to soutěž pro osoby starších 
60 let, kteří nadále pracují ve prospěch veřejnosti a mají trvalé bydliště na území ÚMO 
Plzeň 3.  
 
Vzhledem k tomu, že v našem Spolku je nadále činný člen Stanislav Jiříček, tak jsme se 
ho rozhodli nahlásit na nominaci ankety Seniora roku jako úplně prvního neslyšícího 
do této ankety. Celkem se přihlásilo 14 seniorů, ale těsně před vyhlašováním jeden 
senior odstoupil a tak se vybíralo pouze ze 13 zájemců. Vyhlášení proběhlo v 
prostorách Pekla a to v rámci „podzimního tanečního vínku“.  
 
Dne 6. listopadu 2013 proběhlo vyhlášení ankety Senior ro-ku v plném sále, kde bylo 
přítomno přes 200 seniorů. Porota ankety byla složena se zástupců ÚMO Plzeň 3 a 
mediálního partnera Českého rozhlasu.  
 
Vítězem se stal pan Stanislav Jiříček, člen Spolku neslyšících Plzeň. Na druhém se 
umístila 81letá Zdena Procházková, která je cvičitelkou v Sokole pro nejstarší dámy. 
Na třetím místě se umístila osmdesátiletá Božena Nováková, dlouholetá členka 
Svazu důchodců Plzeň střed. Po vyhlášení ankety byla taneční zábava.. Všem 
účastníkům blahopřejeme k jejich umístění.  
 
Akce byla tlumočena do ZJ Mgr. K. Voříškovou. 
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AAkkccee  pprroo  dděěttii::  

 
1. Pohádkový Den dětí aneb Děn dětí pro sluchově postižené děti  
a CODA 
 
Cíl:  
Akce byla integrace sluchově postižených dětí mezi slyšící děti (v rámci tohoto prvního 
ročníku mezi slyšící děti neslyšících rodičů) a naopak slyšícím dětem chceme ukázat, 
že hendikep není důvodem k posměchu či šikaně, přestože slyšící děti vyrůstají 
v neslyšící rodině, stává se, že se slyšící děti za svoje neslyšící rodiče stydí – i touto akcí 
jim chceme ukázat, že neslyšet, neznamená „být jiný“.  
 
Dílčím cílem je možnost setkání s dalšími rodinami, které potkal stejný osud, ať už 
mají neslyšící dítě, či jsou sami neslyšící a vychovávají slyšící potomky a navázání 
sociálních kontaktů v dětském kolektivu a zmapování počtu sluchově postižených dětí. 
 
Cílová skupina: 
Sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů (CODA) 
 
Počet osob: 
25 rodičů, 16 dětí 
 

Termín realizace: 
05/2013 
 
Pohádkový Den dětí byl tlumočen do ZJ a po celou dobu konání akce byli přítomni 2 
tlumočníky ZJ, kteří se klientům plně věnovali. Akce trvala od 10 hod do 13 hod., 
důvodem byla nepřízeň počasí, která nedovolovala uskutečnit plánované hrátky na 
zahradě, ale i tak se dětem a jejich rodičům Den dětí líbil. Všechny děti obdržely dárky 
od sponzorů (balónky, sušenky, létající talíře) a pamětní list. Celkově Den dětí 
hodnotíme jako zdařilý, protože rodiče jak slyšící, tak neslyšící našli společnou řeč a 
děti mezi sebou nedělaly rozdíly. 

 
Financováno: 
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Mikulášská nadílka 
 
Cíl:  
Spolek neslyšících Plzeň uspořádal dne 4. 12. 2013, 2. ročník akce Mikulášská nadílka 
pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů. Akce proběhla, 
netradičně, v prostorách Měšťanské beseda a to díky odboru sociálních služeb MMP, 
který prostor zafinancoval. Začátek akce byl naplánovaný na 16 hodinu odpolední a 
úvodní slovo pronesl starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach, který se dokonce naučil 
větu ve znakovém jazyce, čímž si hned získal přízeň sluchově postižných. 
 
Cílová skupina: 
Sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů (CODA) 
 
Počet osob: 
60 dětí a přes 125 rodinných příslušníků a přátel 
 

Termín realizace: 
4. 12. 2013 

 
Financováno: 
HM Globus Chotíkov u Plzně a drobný dárek dětem donesl i starosta MO Plzeň 3, 
klub žen od Spolku neslyšících Plzeň pak dětičkám vyrobil kornouty ve tvaru 
Mikuláše, čerta a Anděla, do kterých COOP přispěl sladkostmi. 
 
Jako již tradičně dárky hodným dětem rozdával Mikuláš s andělem a těm dětem, které 
zlobily nadělila čertovská babička uhlí pro výstrahu. Ale čertovská babička si s dětmi i 
hrála a zacvičila, takže se málokteré dětsko bálo . 
 

Foto: 
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Sociálně aktivizační služby v číslech: 
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80 mužů, 82 žen, 61 dětí 



Výroční zpráva 2013 

29 
 

  Tlumočnické služby: 
  

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 2013: 
 2013 N 

lékař 256  

jednání ve firmě 41  

pojišťovna 44  

OSSZ / úřad / ÚP 47  

sociální šetření 5  

telefonní operátoři 9  

realitní kancelář   

osobní problémy 23  

ostatní 41 21 

CELKEM 466 21 

N – neproplaceno 
Z toho do 15 min: 20, do 30 min: 98, do 60 min: 154, do 90 min: 134, do 120 min: 26 a nad 120 min: 34 

 

317

442 480

700

12 22 18 21
0

200

400

600

800

2010 2011 2012 2013

odtlumočeno

neproplaceno

 
 

Počet terénních odtlumočených hodin v roce 2013: 
návštěva 2013 

lékař 362 

jednání ve firmě 66 

pojišťovna 59 

OSSZ / úřad / ÚP 70 

sociální šetření 7 

telefonní operátoři 14 

realitní kancelář  

osobní problémy 48 

ostatní 74 

CELKEM 700 

 

Počet uživatelů: 38 mužů, 44 žen, 8 dětí 
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TTlluummooččeenníí  zzpprráávv  TTVV  ZZAAKK  ddoo  ZZJJ::  
Od září 2013 naši tlumočníci ZJ ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu 
města Plzeň tlumočí přehled zpráv na TV ZAK a to vždy v premiéře v sobotu od 18,00 a 
v repríze v neděli od 9,00. Tlumočení do ZJ zajišťují: Mgr. M. Hanzlíček a Mgr. K. 
Voříšková 
 
Financováno: 

 

 

SSeettkkáánníí  ttlluummooččnnííkkůů  zznnaakkoovvééhhoo  jjaazzyykkaa::  
O víkendu 5. – 6. 10. 2013 proběhlo 1. Setkání tlumočníků znakového jazyka 
v prostorách školy pro neslyšící v Praze Radlicích. I naši 2 tlumočníci byli přítomni. 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2013 

32 
 

PPrrooppaaggaaččnníí  ččiinnnnoosstt::  

  

 

 

 

 
Vytvořeno fa 2P Video pro akci: 

Slyšíme se na ranči? Aneb zaštěkejme 
na oheň.  
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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/ropov-logo-kopie.jpg
http://www.snplzen.cz/wp-content/uploads/2012/10/OPVK_hor_zkraceny_sTextem_RGB_cz.jpg
http://www.snplzen.cz/wp-content/uploads/2012/10/logo_partner.png
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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. 
 
V roce 2012 došlo k vypůjčení indukční smyčky LA-215 a Systému FN Scola. 

 

Rok Počet výpůjček 

2010 1 

2011 3 

2012 2 

2013 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 – 2013 (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. 12. 2013 

Tlumočník ZJ 2 

Sociální pracovník 2 

Administrativní pracovnice 2 

Účetní – externí pracovník (nákup služeb) 1 

Uklízečka 1 

 

S  

K 

S 



Výroční zpráva 2013 

36 
 

RRooččnníí  úúččeettnníí  uuzzáávvěěrrkkaa  rr..  22001133  ––  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..  22001133::  
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.  
 

Protokol o inventarizaci: 

Protokol byl vypracován 31. 12. 2013  

 

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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