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Bohatý loňský rok a co letos? 

 
 
 
 
 

 
     Již máme za sebou konec roku, který jsme oslavili rachejtlemi a ohňostrojem. A tak nám 

nezbývá nic jiného, než provést bilancování starého roku a připravit se na nový, který bude 

ještě těžší než ten uplynulý.  
 

     V minulém roce se toho událo ve spolku skutečně hodně. Byl to rok bohatý na oslavy. 

Začalo to Klubem žen, který si připomněl své 30leté trvání příjemným posezením v salonku 

hotelu Central, kam pozval i jednu ze zakladatelek klubu, paní Evu Vachovcovou.    

      Na akci Klubu žen pak navazovaly další akce, které byly v rámci 95. výročí založení 

Spolku hluchoněmých OUL v roce 1917. Nebylo jich málo. Spolek se může pochlubit tím, 

že se mu podařilo uspořádat ukázku vojenské techniky na náměstí Republiky, kam mohli 

nejen zdravotně postižení, ale i slyšící veřejnost. Poslední taková  akce byla kolem roku 

1960, kdy neslyšící měli vlastní divadelní a taneční kroužek a vystupovali pro širokou 

veřejnost plzeňského obyvatelstva.     

     Další akcí byla výstava Slyšíme se?, která proběhla v měsíci říjnu a listopadu v Café 

Kačaba a ukázala život neslyšících v Plzni. Tuto výstavu shlédlo přibližně 3 400 lidí.      

     Hlavní akcí pak bylo společenské posezení většiny členů v salonku hotelu Central, kde 

jsme si připomněli historii spolku od založení v roce 1917 až do současnosti. Na této akci 

byli oceněni pan Vavrač, pan Šilhánek st., paní Mgr. Voříšková a pan Mgr. Hanzlíček ml. za 

pomoc spolku.     

     Závěr měsíce oslav uzavřela akce, která byla spojena s 10. výročím založení Klubu joker 

a konala se v prostorách spolku, kde byla velká účast.      

     Po delší pauze jsme opět udělali mikulášskou nadílku, které se zúčastnilo celkem 36 dětí 

a ......dospělých. Povedlo se nám vyjednat prohlídku zázemí FC Viktoria Plzeň, která se 

všem líbila a tím se završil rok 2012, kdy spolek slavil  úctyhodných 95 let trvání.     

     Všechny akce, které proběhly si zaslouží poděkování jednotlivým členům, kteří na těchto 

akcích pracovali nebo spolupracovali. Doufáme, že všechny akce pomohly k dobré 

reprezentaci Spolku neslyšících na území města Plzně.       

     A co nás čeká letos? Letos to bude perný rok, neboť stát nemá finanční prostředky a tak 

očekáváme, že dotace budou menší. Přesto se budeme nadále snažit propagovat náš spolek a 

neslyšící na území města Plzně.  Rádi bychom navázali na tradice spolku OUL. Budeme se 

snažit k tomu přizpůsobit i program spolku. Opět, vážení členové, bude záležet na vás, zda 

se vše, co si naplánujeme se povede. Bez vaší pomoci a účasti to těžko zvládneme.  



Moc je neznáme… 
 
 

Mistr Václav Koranda mladší  se narodil v roce 
1425 a je plzeňským rodákem. Od roku 1458 
byl mistrem svobodných umění a učitel na 
pražské univerzitě. Po celý život se nachází 
v blízkosti krále Jiřího z Poděbrad. V roce 1462 
potkáváme Václava Korandu ml. ve velkém 
poselstvu krále Jiříka do Říma k papeži Piu II. 
Koranda po čtvrt století moudře a rozhodně 
řídil život církve podobojí, která trpěla 
nedostatkem kněží. V osmdesátých letech 
působil také jako kazatel v Betlémské kapli na 
Husově kazatelně. Do konce své služby v čele utrakvistické církve pevně pokračoval v 
zápase o uchování reformačního dědictví, započatého Mistrem Janem Husem. Zemřel 

stařičký, asi 95letý, 1. února 1519..                                                (Upraveno a zkráceno z ČCE) 
 

Peter Ernest Mansfeld (1580 - 1626) byl levobočkem budoucího nizozemského 
držitele Petra Arnošta I. Mansfelda. Stal se z něho vojenský 
důstojník, který se vyznamenal během 30leté války. Byl na 
straně protihabsburského odboje v období česko-rakouské 
války. Během své kariéry byl označen za vůbec 
nejschopnějšího vojevůdce v českých službách. Podařilo se 
mu dobýt Plzeň, ale stejně byl poražen hrabětem 
Buqyoyem v bitvě u Záblatí. Za úplatek 100 000 rýnských se 
stal neutrální a nezapojil se do bitvy na Bílé hoře a radši 
zůstal se svými vojáky v Plzni. Petr Arnošt zůstal v Plzni do 
té doby, dokud Fridrich Falcký neodtáhl pryč z Koruny 
české. Potom Mansfeld také odtáhl z Plzně pryč. Na cestě 
do Benátek roku 1626, kde chtěl vyjednat  spojenectví 
onemocní a 29. listopadu 1626 umírá.                      (Wikipedie) 

 

Josef Vojtěch Sedláček se narodil 24. února 1785 v Čelákovicích a zemřel 2. února 
1836 v Plzni v nedožitých 51 letech. Studoval na malostranském 
gymnáziu v Praze, nato absolvoval filosofickou fakultu a vstoupil 
na radu svých učitelů-premonstrátů do premonstrátského řádu. 
V roce 1807 – 1810 studoval v Teplé, kde se připravoval na roli 
učitele. Po získání titulu doktora filozofie šel učit do 
Filozofického ústavu v Plzni, kde byl až do své smrti. Začal učit 
češtinu a 28. ledna 1817 byla prvně čeština v Plzni jako vyučující 
předmět. Podílel se na založení první čtenářské společnosti v 
Čechách Puchmajerem v roce 1818 v Radnicích. Sám napsal dvě přírodovědecká díla 
v češtině. Jeho báseň o Mariánských Lázních z roku 1819 byla první českou básní, 
napsanou o našich lázních . Byla uveřejněna v "Hlasateli českém".                       (Naše knihy) 



 
 
 
Valorizace důchodů od 1. 1. 2013 
 

     Od lednové splátky roku 2013 se zvýší všechny důchody vyplácené, které byly 
přiznány před 1. 1. 2013. Zvýšení se provede  automaticky, nemusí se žádat. Zvy-
šují se důchody starobní (včetně předčasných starobních), invalidní (pro invaliditu 
prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody.            
     Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 60 Kč 
(z 2 270 Kč na 2 330 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v 
závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, 
vzroste o 0,9 %. 
     Příklad výpočtu důchodu: 
 starobní důchod ke konci září 2012    10 765 Kč  
z toho základní výměra                            2 270 Kč 
          procentní výměra                            8 495 Kč 
Od ledna 2013 se základní výměra zvýší o 60 Kč na 2 330 Kč, procentní výměra se 
zvýší o 0,9 %, tj. o 77 Kč. Celkem tedy důchod vzroste o 137 Kč. Po valorizaci tak 
bude náležet starobní důchod ve výši 10 902 Kč měsíčně.  
     Všichni poživatelé důchodů obdrží o zvýšení důchodu oznámení v průběhu 
měsíce ledna 2013.                                                                                        (Zkráceno z ČSSZ) 

 
 

Souhlas obou rodičů u dítěte zrušen u lékaře 
 

     Ministerstvo zdravotnictví zrušilo povinný souhlas obou rodičů se zvolenou  
léčbou. Podle novely bude stačit souhlas dítěte, pokud je dostatečně rozumově 
vyspělé, případně souhlas přítomného rodiče. Nové ustanovení nijak neomezuje 
právo rodiče na informace o léčbě. Pokud dítě nebude dost vyspělé, bude 
požadován souhlas jednoho z rodičů, který ale také může zplnomocnit prarodiče 
či jinou dospělou osobu, např. chůvu.  V případě akutního zákroku může lékař roz-
hodnout i bez souhlasu dítěte nebo jeho rodiče. týkají pouze akutní péče, u 
plánovaných zákroků bude i nadále vždy potřeba souhlas alespoň jednoho z 
rodičů.  
 

Exekuce  
      

     ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ  Při vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě bude 
dnem doručení exekučního příkazu i pozastaveno řidičské oprávnění. Nebude se 
to ale týkat profesionálních řidičů a těch, kteří dokážou, že řidičský průkaz 
nezbytně potřebují. 

ZMĚNY V ROCE 2013 – ZMĚNY V ROCE 2013 



     NEPRODAJÍ KOČIČKU ANI PEJSKA  Podle starého zákona vám mohli exekutoři 
při dluzích sebrat vaši milovanou kočičku nebo pejska a prodat je, aby se zaplatil 
váš dluh. Podle nové zákonné úpravy již exekutor nebude moct takového zvíře 
zabavit a prodat ho v dražbě za účelem uspokojení pohledávky. 

 

Kratší pobyty v lázních  
 

     Od října 2012 je změna v lázeňské péči. V současné době hodně využívané 
křížkové lázně, které byly plně hrazené zdravotní pojišťovnou bude obtížnější zís-
kat. Také délka hrazeného pobytu v lázních bude 3 týdny (dříve byly 4 týdny). Na 
pobyt v lázních se bude vybírat dovolená, už lázně nebudou na neschopenku. 
Příspěvkové lázně (pacient si hradí část sám) budou 2 týdny (dříve 3 týdny). 
     Těžší také bude získání poukaz na opakovanou lázeňskou léčbu, která se rovněž 
zkracuje ze tří týdnů na dva. Navíc, aby mohl člověk do lázní znovu, musí dokázat, 
že například zhubnul či skoncoval s cigaretami. Snižuje se také počet diagnóz, s 
nimiž je spojen nárok na lázně.  
 

Novela zákona o silničním provozu od 19. ledna 2013 
 

     Část novely zákona o silničním provozu, na jejímž základě ponese odpovědnost 
za provoz vozidla jeho majitel, vstoupí v platnost až 19. ledna 2013. Od tohoto 
data už nebude moct řidič říkat, že neřídil a nemůže říct kdo, protože je to osoba 
blízká a proto nemusí vypovídat. Provozovatel automobilu bude muset podle 
textu novely zajistit, aby řidič, jenž automobil používá, dodržoval předpisy. Pokud 
tak neučiní, spáchá správní delikt, za který by mohl dostat až desetitisícovou 
pokutu. Pokuta pro provozovatele ale bude bez trestných bodů.  
 

Most „U Jižního“ dostane konečně své jméno 
 

     Most u vlakové zastávky Plzeň-Jižní předměstí byl od svého postavení stále bez 
názvu. Tato zastávka byla postavena v letech 1903 – 1904 a jmenovala se Plzeň 

Říšské předměstí.  Obyvatelé města Plzně mu 
říkali zkráceně „na Jižáku“. Nápad most 
pojmenovat vznikl u tří občanských sdružení, 
které předložily  návrh na pojmenování 
zastupitelům ÚMO 3 Plzeň.  Zastupitelé vybrali 
název Most Ivana Magora Jirouse. 
     Ve čtvrtek 3. 1. 2013 dostal tento bezejmenný 

most oficiální pojmenování s umístěním cedule jeho názvu. A kdo to byl Ivan 
Martin Jirous, zvaný Magor? Byl výrazný představitel českého undergroundu, 
disident a básník, zemřel v noci z 9. listopadu 2011 ve věku 67 let.                                                                       
                                                                                                            (Zkráceno z ÚMO 3 Plzeň) 



Vzpomínka na akce k 95. výročí založení Spolku 
 

     V roce 2012 si spolek připomněl 95. výročí od svého založení v roce 1917 
panem Janem Zachem, který se přestěhoval do Plzně. Proto výbor na měsíce září a 
říjen naplánoval akce, které mají důstojně oslavit toto výročí a navázat tím na 
zapomenutou tradici a pomoc neslyšícím. Hlavním posláním spolku OUL bylo, aby 
se hluchoněmí prezentovali na veřejnosti a ukázali i svoji kulturu. A hlavně i to, 
aby se s nimi počítalo ve společnosti. Proto si dovolím fotkami  připomenout  ak-
ce, které výbor uspořádal k 95. výročí založení. 

Ukázka vojenské techniky na nám.Republiky v Plzni           Vernisáž výstavy Slyšíme se? v Cafe Kačaba 

 

 

 

 

 

Slavnostní zasedání 
k 95. výročí založení 
v hotelu Central 
 



Neslyšící a akce konané 28. října na počest naší státnosti 

     Tak jako každý rok, tak i letos se oslavoval 28. říjen jako Den vzniku 

samostatného Československa. V tento den MMP pořádal akce, které byly za 

symbolickou cenu 28 korun v různých kulturních i historických objektech. V roce 

2012 se této akce prvně zúčastnili i neslyšící, kteří si vybrali z velké nabídky akcí. 

Navštívili židovskou synagogu, interiér architekta Loose a také se zúčastnili 

pietního aktu u pomníku T. G. Masaryka. Uvedené akce se podařilo zajistit paní 

Mgr. Voříškovou a tlumočeny byly do znakového jazyka panem Mgr. M. 

Hanzlíčkem. Nyní se vrátíme k jednotlivým akcím trochu podrobněji a na osvěžení 

paměti. 

 

 
 

     NÁVŠTĚVA ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY – dozvěděli 

jsme se, že se jedná o druhou největší synagogu v Evropě. 

Největší je Maďarsku, v Budapešti. V Plzni před rokem 1848 

nesměli Židé vůbec v Plzni bydlet, ale mohli tady prodávat. Na 

noc se museli stěhovat mimo město. Změna byla až v roce 1848, 

kdy bylo povoleno, aby Židé bydleli ve městě. I Židé se 

rozdělovali podle národnosti, a tak zde žilo 2/3 německých a 1/3 

českých Židů. V synagoze tehdy byli dva rabíny, jeden pro 

Němce a druhý pro Čechy. V Plzni tehdy byla synagoga, která však byla malá a 

bylo nutno postavit novou, protože zde bylo 3 300 Židů. Na modlitbu chodili 

pouze muži, kteří měli na hlavě jarmulku. Ženy nesměly.  
     V průběhu 2. světové války Němci odsunovali Židy transportem smrti do 

Terezína, odkud pak po atentátu na Heydricha do Polska, kde skoro všichni nalezli 

smrt. Němcům vadila synagoga, ale nemohli ji zbourat, protože v těsné blízkosti 

byla budova německého vojenského velitelství (nynější budova ÚMO Plzeň 3). 

     V současné době je registrováno 110 Židů, kterým se říká „otčíni“, protože jsou 

z otcovy strany. Všechny děti z matky strany jsou Židé. Typické pro ortodoxní 

Židy je obřízka u chlapců, která se provádí v 8 dni po narození. V tento den je 

nejmenší práh bolesti* od narození v celém životě. 

     V každé synagoze je tora, která je dlouhá 23 m a z ní se čte při modlení. 

Všechny tory na světě jsou napsané stejně podle původní tory. Všechny synagogy 

jsou stavěny oltářem směrem k Jeruzalému. 

     Stát Izrael má na své vlajce Davidovo hvězdu, jako symbol židovství. První 

použití Davidovy hvězdy na vlajku bylo v 17. století, kdy ji použili pražští Židé na 

svůj prapor. Od nich se pak dostala na státní vlajku. 

V minulosti existoval plán na využití plzeňské synagogy. Plánovalo se zde udělat 

parkoviště pro auta, ale díky zbourání kasáren 35. pěšího pluku se toto 

neuskutečnilo. Dále se uvažovalo o výstavbě bazénu nebo tržnice, protože zde bylo 

chladno a ovoce a zelenina by se rychle nekazila. 

 

 

*) práh bolesti – když nás něco bolí, tak cítíme bolest hodně nebo málo. Každý 

člověk má jiný práh bolesti. Někdo si něco udělal a cítí velkou bolest, někdo 

malou.  



     LOOSOVO INTERIÉRY – Loos se narodil v Brně, otec byl Němec a měl 

kamenickou dílnu a vlastnil také kamenný lom. Matka byla Češka. Po smrti otce 

měl převzít jeho živnost, ale odmítl to. 

Šel studovat střední školu do Liberce, 

po jejím skončení šel do Vídně. Ve 

Vídni žil bezstarostným životem a 

užíval si život s herečkami a 

tanečnicemi. Onemocněl syfilisem. Po 

vyléčení odjel do Ameriky, kde byl 3 

roky a zajímal se o architekturu. Pak 

se vracel zpět do Vídně a po uznání 1. 

republiky se hlásil k české národnosti. 

     V Plzni se podílel na několika  

Návrzích interiérů, které na tu dobu byly 

velmi nezvyklé. Vybavení bytů  se, 

bohužel, nezachovalo. Pozůstatky 

interiérů najdeme v Plzni na Klatovské 

ulici č. 12 a 19, Plachého ulici, Husově 

třídě a na nám. Republiky. Během svého 

života byl 3krát ženatý, ale bezdětný 

z důvodu jeho onemocnění syfilisem. Byl 

uznávaným architektem v celé Evropě. 

      
 
 
 

 
 
 
 

 PIETNÍ VZPOMÍNKA u památníku T. G. Masaryka – Díky pochopení 

MMP, odboru kultury se spolku podařilo navázat na tlumočení veřejných akcí, 

které byly v Plzni těsně po sametové revoluci. A tak se opět neslyšící mohli 

zúčastnit plnohodnotně veřejného života. Společně s ostatními si připomněli 28. 

říjen jako den zrození samostatnosti Československa. 

     Akce se zúčastnil primátor 

města Plzně pan Martin Baxa, 

poslanec PS ČR pan JUDr. Jiří 

Pospíšil a za Plzeňský kraj jeho 

zástupce, pan Strouček. Během 

pietního aktu byli vyznamenáváni 

někteří vojáci za svoji službu. Na 

závěr se pokládaly věnce 

k památníku T. G. Masaryka. 

     Co nám však na akcích 

nepřálo, tak bylo počasí. Všude 

byla veliká zima a samotný pietný 

akt byl při teplotě 0 stupňů Celsia. Po skončení pak následoval lampiónový průvod, 

na který se hlavně těšily děti. 



10. výročí Klubu joker 
Den před oslavami Československé státnosti oslavil Klub 
joker svoje 10leté výročí, které se koná v roce, kdy Spolek 
neslyšících oslavuje 95. výročí svého založení. V sobotu 27. 
října 2012 se sešli zájemci o hru joker ve spolku, aby spolu 
změřili síly a chytrost, jak vyzrát na protihráče. Celkem se 
akce zúčastnilo 12 družstev a Spolek „B“ skončil na 3. 
místě. Spolek „A“ na 7. místě a Spolek „C“ na 11. místě. Jednotlivců bylo celkem 
52 a nejlepším ze Spolku byl Lukáš Šilhánek na 12. místě. Boje to byly vypjaté a 
nelítostné, ale netekla při nich žádná krev.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Exkurze do pivovaru  Prazdroj a Grambrinus 

 

     V pátek 10. října 2012 jsme měli možnost navštívit jednotlivé provozy pivovaru 

Prazdroj a Gambrinus. V Prazdroji jsme  viděli film a založení tohoto pivovaru a 

pak jsme navštívili stáčírnu pivado lahví, varnu a sklep, kde se v minulosti 

ochovávalo pivo, než se dostalo do restaurací. Ve sklepě pak byla ochutnávka 

nefiltrovaného piva, která všem přítomným chutnala. 

Někteří šli i opakovaně.                 

     V pivovaře Gambrinus jsme se dozvěděli, že 

se tam vyrábí pivo s příchutí ovoce, které je 

hodně populární. Největší zájem ale byl o 

ukázku a možnost si sami vyzkoušet čepování 

piva. Akce byla velmi úspěšná a všem se moc líbila. Velké poděkování patří IC 

Prazdroji, které tuto prohlídku sponzorovalo a poděkování patří také průvodkyni, 

která nám vše s maximálním úsilím vysvětlovala. Přítomno bylo 40 neslyšících. 



Členská schůze a volby 
 

     V listopadu proběhly ve spolku nové volby výboru a předsedy. O práci ve 

výboru byl velký zájem, což se ukázalo na bohaté kandidátce. Na funkci předsedy 

se hlásili pouze 3 zájemci. Vzhledem k tomu, že rok 2013 bude ekonomicky a pra-

covně velmo náročný, bylo nutno přistoupit ke změně počtu členů ve výboru. Ze 

stávajícího počtu výboru 9 osob se budou volit pouze 4 členi plus předseda. Jako 

předseda byl zvolen Mgr. M. Hanzlíček, na druhém místě těsně byl F. Šilhánek ml. 

Členy výboru byli zvoleni: A. Šilhánková, F. Šilhánek, J. Vavrač a H. Jonášová. 

Náhradníkem je paní M. Volejníková. Místopředsedou byl zvolen F. Šilhánek ml. 
 
 
 
 
 
 

Putovní pohár v šipkách 
 

     Tak jako každý rok, tak i závěr roku  2012 patřil ve spolku tradičnímu zápolení 

v šipkách. Tentokrát se jednalo o putovní pohár, na který se v sobotu 17. listopadu 

sjelo celkem 24 účastníků, z toho bylo 6 žen. Zápasy na předních místech byly 

vyrovnané a předvedly napínavé boje. Nejlepší hráč ze spolku byl Václav Bufka, 

který skončil na 4. místě se 21 body. Jako první se umístil Roman Kalina ze SKN 

Plzeň s počtem 50 b. Dále pak následovali Bohuslav Hájek z  PSKN se 38 body a 

Bohuslav Hájek ze Šumavanu Klatovy se 28 body. Ze žen byla nejlepší Marcela 

Kvapilová z PSN Praha, která měla 15 bodů. Za ní následovaly Lucie Červeňáková 

z Č. Budějovic s 10 body a Martina Laštovková taktéž z Č. Budějovic se 6 body. 

Až na 5. místě skončila Iveta Veszprémiová ze spolku s počtem 1 bodu. 

 
 
 
 
 

Kvizová soutěž opět ve spolku 
 

     V předvečer svatého Mikuláše se 10 odvážlivců pustilo do kvizového zápolení, 

které se skládalo ze 4 bodujících soutěží. Největší odvahu měly ženy, kterých se 

přihlásilo 8 a pak jen 2 muži. Možná to bylo tím, že to pořádá klub žen, tak se na to 

lépe připravovaly. O první místo je připravil nejstarší účastník této soutěže, pan 

Stanislav Jiříček, který získal 63 bodů. Za ním se hned umístila jeho manželka, 

která nasbírala 62 bodů. Na 3. místě skončila Mirka Volejníiková s 52 body. Další 

mužský zástupce v soutěži skončil až na 9. místě s počtem 34 bodů. 

 
 

 
 
 

Šipkový cricket ve spolku 
 

     Ještě pomalu ani vyprchala kvizová atmosféra z prostor spolku, a už tady byla 

další akce. Tentokrát se v sobotu 15. prosince 2012 sešlo 22 hráčů v šipkách, aby 

utvořili 11 dvojic a mohli si zahrát cricket. Ze všech přítomných byly pouze 3 

ženy, které se zdatně zapojily do hry. Nejen zápasy mezi dvojicemi byly zajímavé, 

ale i samotné názvy párů byly kuriozní. A tak se mezi sebou utkala družstva Sparta 

s Klokanama nebo Canada s Bizonama. A věřte, bylo se na co koukat. Opět se 

ukázalo, že neslyšící jsou hraví a mají i smysl pro humor, jak nám to napověděly 

samotné názvy párů. 



Mikulášská nadílka 

     Náš spolek  uspořádal 7. prosince 2012 v roce 95. výročí od svého založení Mi-
kulášskou nadílku pro sluchově postižené děti a i pro  
slyšící děti, které mají ve své rodině neslyšícího člena. Tato 
akce se opět konala po dlouhých 12 letech, kdy jsme se 
vrátili k akcím pro děti.  Vzhledem k tomu, že se na akci 
přihlásilo celkem 36 dětí, nebylo možné akci konat v našich 
prostorách.  Proto paní Voříšková  zajistila náhradní 
prostory, které na  akci poskytl Městský obvod Plzeň 3. 
V zapůjčeném sále se nakonec sešlo i s rodiči a všemi 
příbuznými 120 osob. Dětem byla promítána pohádka 
O Červené Karkulce ve znakovém jazyce a nechyběl samozřejmě Mikuláš a jeho 

pomocníci. 
„Mikuláš, čert 
i anděl používali 
také znakovou 
řeč, tím umocnili 
neslyšícím dětem 
ještě větší záži-
tek,“ Každé dítě 
si odneslo z nadíl-
ky nejen dárkový 
balíček, ale hlav-
ně spousty zážit-
ků z nadílky. 

 



FC Viktoria Plzeň a neslyšící 

V úterý 11. prosin-

ce 2012 se mno-

hým neslyšícím 

splnil tajný sen. Po 

dohodě s vedením 

fotbalového klubu 

Victoria Plzeň,  

které zastupoval 

pan Pillár, který  

nás osobně provedl 

včetně zajímavého 

výkladu, bylo nám 

umožněno si pro-

hlédnout prostory, 

kam se běžný fanoušek nedostane. Dostali jsme se do šatny „A“ mužstva, viděli  

odběrovou místnost na doping, prostory pro relaxaci a VIP prostory. Také nám 

byly ukázány poháry, které plzeňský fotbalový klub získal včetně polovičního 

poháru, který plzeňští fotbalisté získali za 1. místo po podzimní soutěži. 

Zajímavostí bylo, že na tento pohár se nesmí z pověrčivosti sahat, a tak i my jsme 

byli opatrní. Celá prohlídka skončila v místním shopu, kde jsme si nakoupili různé 

suvenýry. Na akci bylo celkem 54 osob a vše bylo tlumočeno do znakového jazyka 

panem Mgr. Hanzlíčkem.  Děkujeme vedení FC Viktorie Plzeň, jmenovitě panu 

Pillárovi za jeho ochotu při zodpovídání různých dotazů a paní Mgr. Voříškové za 

zprostředkování tohoto ojedinělého zážitku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Získané poháry FC Victoria Plzeň 



 

 
 
16.  ledna  středa     15.30 h.  Přednáška - Exekuce 
26.  ledna sobota   10.00 h.  Zimní turnaj jednotlivců - joker       
  2.  února sobota   10.00 h  Zimní turnaj jednotlivců- 

                                                          Šipky -301 D 
  8.  února          pátek      15.30 h.            Členská  schůze 
13.  února středa   15.30 h.   Přednáška – Služba pro sluchově 

                                                          postižené v Poštovní spořitelně 
23.  února sobota   10.00 h.  Zimní turnaj jednotlivců - prší 
 

Výbor Spolku neslyšících Plzeň 

zve všechny své členy a přátele 

 

v pátek 8. února 2013 od 15.30 hodin na 

       
         která se koná v prostorách Spolku, Tylova 14, Plzeň 
 

Každou středu od 15.30 hodin – Klub žen 
Každý čtvrtek od 15.30 hodin  – Klub seniorů 

 
SLEDUJTE NÁSTĚNKU A INTERNET 
Případné změny v programu nebo nové akce budou uvedeny na nástěnce 
ve Spolku nebo jsou  uvedeny na www.snplzen.cz/aktuality. 
 

 

Výročí našich členů – Černajová Marta, 75 let 

  

           
Sponzoři:  

 

Program akcí ve Spolku        Leden - březen  2013 

0090lednulednu08000802008 

dobře bavili. 



Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

http://www.snplzen.cz/aktuality


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


