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Podivný začátek léta 

 
 
 
 
 

     Je pátek 21.  července, a proto se můžeme  těšit na další roční období, 
tentokrát letní.. Počasí tomu již napovídá od poslední dekády měsíce 
června, kdy se všichni snažíme schovávat před pálivým sluníčkem. Někteří 
ale se vrhají u rybníků a řek bezhlavě do vody, aby se ochladili. Když se ale 
podíváme o několik dní zpátky, tak se nám nechtělo věřit, že letní období 
přijde. Opět po 11leté pauze se naše republika potýkala s velkým přívalem 
vody. Zase nastala povodňová situace. Hodně našich kamarádů mělo velké 
problémy se svým bydlením. Někde voda nadělala velké starosti. 
     Nyní, když velká voda pominula a počasí se, doufáme, umoudřilo, tak 
se všichni připravujeme na letní období. Vybíráme si, kam pojedeme s rodi-
nou nebo jen s dětmi na dovolenou. A hlavně si přejeme, aby nám počasí 
přálo a nemuseli jsme se obávat, zda budeme vytopeni. 
     I v tomto okurkovém období jsme v naší organizaci nezapomněli na vás, 
kteří nemáte o letních měsících  kam vyrazit. Připravili jsme pro vás něko-
lik  výletů po kulturních a historických místech naší republiky. Pojedeme 
se podívat na slavné secesní plakáty Alfonse Muchy, které má ve své sbírce 
slavný československý tenista Ivan Lendl. Dále se koukneme do husitského 
města Tábora, kde je Muzeum čokolády a marcipánu. Tam nasajeme vůni 
čokolády a v mysli se přeneseme do oblastí, kde se pěstují kakaové boby. A 
na závěr letních prázdninových dnů se vydáme do Pardubic. Tam si pro-
hlédneme překrásný zámek, který je v centru města. Možná, že neodoláte a 
koupíte si také známé pardubické perníky, které jsou u nás velmi známé. 
     Závěr letního ročního období prožijeme začátkem září na ranči Šídlovák, 
kde se spolu s dětmi podíváme na to, jak cvičení psi umí najít drogy a také 
zadržet pašeráka. A pro ty  nejmenší tam budou připraveny různé soutěže. 
     A co na závěr? Všem přejeme překrásně prožité letní dny spojené s dob-
rou náladou, zdravím a pohodou. Se všemi se těšíme opět na podzim na 
shledanou v našem spolku. 



Moc je neznáme… 
 
 

 

     V dnešním povídání v rubrice Moc je neznáme… se zaměříme na osobnosti, které 
jsou v povědomí lidí. Jako první to bude známý malíř Mikoláš Aleš, kdy 10. července si 
připomeneme jeho 100. výročí  od jeho smrti v roce 1913.  
     Mikoláš Aleš se narodil 18. 11. 1852 a již ve 4 letech začal kreslit. V roce 1865 
nastupuje v Písku na gymnázium, které 
opouští z důvodu neshody s profesory. 
V roce 1869 odjíždí do Prahy studovat 
Akademii umění a roku 1876 se zúčastňuje 
demonstrace proti profesorovi a dostává se 
do vězení a je vyloučen z akademie. Matka 
mu umírá v roce 1869, když předtím zemřeli 
jeho dva bratři. Jeho otec se znovu oženil, 
ale Alešovi vadila nevlastní matka, a tak od 
svých 22 let zůstal sám a odjel do Prahy. 
     V roce 1879 se oženil s Marinou Kailovou. 
V roce 1880 – 81 dělá na 14 lunetách pro 
Národní divadlo. Poslední dílo namaloval v roce 1913 a byl to akvarel „Svatý Václav“. I 
v Plzni zůstalo po něm několik uměleckých obrazů. Navrhnul 15 fresek a sgrafit na 15 
domech. Nejvíc jich můžeme vidět v Nerudově ulici 2, 4, 6, 8 a 10. Dále pak na 
Cigrošově domě v Bezručově ulici č. 31. Ilustruje knížky a je také autorem největšího 
obrazu na plátně s názvem „ Pobití Sasíků  pod Hrubou Ská-lou“. Byl to český český 
malíř, kreslíř, dekoratér a ilustrátor.  

 
 
 

 

     Nyní si připomeneme 90. výročí od smrti šumavského spiso-
vatele Karla Klostermanna, který zemřel 16. 7. 1923 ve Štekni a  20. 
7. 1923 byl pochován na čestném místě na hřbitově sv. Václava 
v Plzni. Narodil se 15. 2. 1848 v Horních Rakousích. 
     Pradědeček jeho matky založil první českou sklárnu v Míšově u 
Spáleného Poříčí. Jeho otec vystudoval medicínu a chtěl, aby jeho 
syn Karel byl také lékařem. V roce 1865 začíná studovat medicínu ve 

Vídni. Ovládá plynule 5 jazyků a další 4 částečně. V roce 1873 nastupuje do Plzně jako 
učitel francouzštiny na německé reálce. V roce 1875 se žení a stará se o bratra Jakuba, 
aby mohl také studovat. Přijímá i za vlastní Bedřišku, která je dcerou zemřelého bratra 
Františka. Roku 1877 skládá státní zkoušku z francouzštiny a učí na reálce v Plzni.  
     V lednu 1898 mu umírá manželka a nový sňatek uzavírá ve stejném roce s vdovou 
po továrníkovi. Tím se zbavil hmotné tísně. V roce 1908 odchází po 35 odučených 
letech na reálce do penze. V roce 1916 dostává zápal plic a v roce 1919 se k tomu 
přidává rozedma plic, rozšíření srdce a má potíže se zrakem. 
     Jeho literární tvorba byla hlavně zaměřena na Šumavu, jako je Mlhy na blatech, 
Pošumavské Rhapsodie, Šumava, má láska a ještě mnoho dalších.  

                                                                            (foto šumavanet.cz, text klostermann.cz)                                                                                       



 

ZAJÍMAVOSTI  ZE  SVĚTA  

 

      Bulharsko -  V bulharské Sofii se od 24. do 31. července 2013 bude konat 
soutěž Miss a Mister Deaf International. Miss Deaf International proběhne již 
počtvrté. Mister Deaf International měl svou premiéru vloni. Ve stejném termínu 
a na stejném místě se  koná i Deaflympiáda, Galavečer, který se bude konat na 
závěr soutěží se uskuteční v  úterý 30. července. V průběhu týdne budou mít 
soutěžící Miss a Mister svůj program. 
 
 
 

     Německo – V oblasti Allgäu žije 300 – 500 sluchově postižených obyvatel. 
Od 1. dubna 2013 v jihozápadním Německu v  městečku Kempten zprovoznila 
firma „Taxi-Funk eG Kempten“ unikátní službu pro neslyšící a nedoslýchavé a to 
„Taxi sms“. Služba je zdarma a je v provozu 24 hodin denně. Nyní mají možnost 
handicapovaní lidé objednat si taxi prostřednictvím textové zprávy. Dříve bylo 
možné objednat si taxíka přes email, faxem, nebo telefonicky, což nebylo u slu-
chově postižených možné. Telefonní číslo pro objednávku taxi není zveřejněné pro 
veřejnost, mají ho k dispozici jen sluchově postižení lidé, aby toto číslo nemohlo 
být zneužito. 

 
 
 

     Japonsko - V Japonsku byl natočen dokumentární film „3.11 Without 
Sound“ (11.3. – Bez zvuku“), který natočila neslyšící filmařka Ayako Imamura . Film 
trvá 23 minut a ukazuje  hrůzné zážitky neslyšících ze zemětřesení a následným 
tsunami, které postihlo Japonsko 11. března 2011. 
     Imamura učinila od katastrofy sedm návštěv na různých místech, aby si po-
povídala s neslyšícími obětmi katastrofy. Její film je hořkou připomínkou toho, jak 
jsou lidé s postižením během katastrofy zanedbáváni. 
     Dokument popisuje  dojmy neslyšící Nobuko Kikuchi (72 let), obyvatelky města 
Iwanuma, která neslyšela nouzové sirény, které následovaly po zemětřesení  
veřejné oznámení vybízející obyvatele k evakuaci do vyšších poloh, neboť se 
následně na pobřeží severovýchodního Japonsko do Tóhoka blížila ohromná vlna 
tsunami. Za svůj život vděčí sousedovi, který ji varoval.  V další části města přežil 
pár neslyšících, který vlastnil kosmetický salon. Po zemětřesení pár ucítil „podivný 
zápach“ a vyběhl do druhého patra jejich domu. Pak se vlna tsunami přehnala 
přes jejich dům a zničila veškeré vybavení v jejich salonu. Zde pár byl bez pomoci   
celou noc. Neměli žádnou informaci o rozsahu katastrofy ani o tom, kde můžou  
hledat pomoc.  
     Podle údajů ministerstva z května 2011 bylo 14 neslyšících nebo nedo-
slýchavých lidí v prefektuře Miyagi zabito v souvislosti se zemětřesením nebo 
vlnou tsunami. Dalších 736 neslyšících prokazatelně katastrofu přežilo.         (ruce.cz) 



     Oslavy v Klatovech proběhly dne 24. 5. 2013 a uspořádal je Šumavský spolek 

neslyšících v Klatovech Den s klatovskými památkami a Kvízovou soutěž při výročí 25. výročí 
založení spolku v Klatovech. Celkem se  nás sešlo 32 osob. Přijeli k nám členové Spolku 
neslyšících v Praze, Spolku neslyšících v Plzni a Plzeňské unie neslyšících  a samozřejmě 
nesměli chybět domácí.  Sraz byl na vlakovém nádraží, odkud jsme  se s předsedou  p. 
Rubášem  všichni vypravili na klatovské náměstí, kde byla prohlídka Barokní lékárny      
     U bílého jednorožce  s průvodcem.Ujala se nás moc milá paní, která vyprávěla kompletní 
historii lékárny již od 16. století. Dozvěděli jsme se, že lékárny s původním zařízením a na 
původním místě, kdy staletí nepřetržitě provozovaly svoji činnost ,  jsou na celém světě 
pouze 3.  Jedna je  v Klatovech, druhá  na 
Kuksu u Hradce Králové a třetí je 
v chorvatském Dubrovníku. Vyprávěla, jak 
to v původních lékárnách – apatykách 
chodilo, že se zde neprodávaly jen léky, ale 
i např. hřebíky, kování, mýdlo, zubní kar-
táčky, potraviny, kosmetika. Dále  nám  
ukázala , jak se vyráběly první pilulky a 
první čípky v 18.století. Dozvěděli jsme  se o 
různých metodách léčení – červy, pijavice 
atd.., Viděli jsme i jakým způsobem se kdysi 
pouštělo žilou a jak to pomáhalo…bylo to 
opravdu moc zajímavé a poučné!!! Po této exkurzi jsme  dále pokračovali na další 
klatovskou památku, a to znovuzrekonstruované Klatovské katakomby. I zde jsme měli 
domluvenou průvodkyni, která  bohužel den před naší návštěvou tak nešťastně spladla, že 
byla v nemocnici na operaci nohy. Základní informace jsme získali u vstupu od paní, která 
byla u kasy. Celou expozici jsme si prohlédli sami.  Ti, co znali původní  katakomby, nevěřili 

svým očím, neboť je zde  udělané minikino 
s promítáním filmu o rekonstrukci katakomb. 
Dále zde byly mumie, kterých se dochovalo 
z původních 195 jen 38. Obě prohlídky nám 
tlumočila paní Soňa Jiříková – Tomášková  do 
znakové řeči, takže jsme mohli porozumět a 
pochopit vše, co nám bylo vysvětlováno. Po 
obědě jsme se všichni přesunuli do klubovny 
ŠSN kde pan Rubáš společně se svojí dcerou a 
vnukem uspořádali kvízovou soutěž. Soutěžilo 
celkem 7 družstev po 3 čelech celkem v 5 

okruzích – všeobecné otázky ze světa, slovní hádanky, rozpoznávání zkratek z dob 
minulých, ale i současných (např. JZD, VZP, HZS atd..), hlavolam a samozřejmě otázky 
týkající samotného města Klatov a jeho památek. Nakonec to dopadlo tak, že díky 
hlavolamu, které bravurně ovládli Klatováci, nakonec družstvo Kt A vyhrálo, na druhém 
místě se umístily nerozhodně družstva Plzeňský  Spolek  a Pražský spolek A , kdy nasbírala 
shodně 620 bodů,  proto se utkala v náhradním kole – hlavolamu, kdy nakonec na druhém 
místě byli Plzeňáci a třetí Pražáci. Všichni vítězové byli obdarování upomínkovými 
předměty a hosté z ostatních spolků dostali na památku pamětní talíř s motivem Klatov.  
Celá akce se povedla a všem se to moc líbilo.                                                 (F. Rubáš – zkráceno) 



Už jste si zkontrolovali rok vydání řidičského průkazu? 
 

     Víte, v jakém roce vám byl 
vydán řidičský průkaz? Pokud to 
nevíte, tak se radši podívejte. 
Pokud máte průkaz vydaný 
v letech od 1.1. 2001 do 30. 4. 
2004, tak neváhejte a vydejte se 
ihned si ho vyměnit. Výměna musí 
být hotova do 31. 12. 2013. Když 
si nevyměníte řidičský průkaz, tak 

vám v  roce 2014 starý už neplatí. Můžete také při silniční kontrole dostat 
pokutu 2 000 Kč za neplatný průkaz.  
Co budete potřebovat pro výměnu průkazu: 
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
- ŘP, který podléhá povinné výměně 
    Výměna průkazu je zdarma a trvá 20 – 30 dní. Když budete chtít mít prů-
kaz hotový do 5 dnů, zaplatíte 500 Kč.                                             (vymentesiridicak.cz) 

 
 

Umíte poznat českou potravinu? 

     V současné době při jakékoliv návštěvě obchodu s potravinami zjišťujete, že 
regály jsou plné různých potravinových výrobků, ale umíme číst na etiketě 
výrobku, z jakého státu pocházejí. My vás seznámíme s tím, jak poznáte českou 
potravinu a jak se ve značce vyznat. 

 

Označení vajec – na skořápce je červený kód (příkl. 3 CZ 1234) 
  první číslice označuje chov slepic, čím nižší, tím lepší 
  0- bio, 1 – volný výběh, 2 – haly, 3 – klece 
  CZ – české vejce, PL – polská vejce, SK – slovenská vejce 
 
Hovězí maso - na etiketě je registrační číslo zvířete (příkl. CZ 005008 912) 
  CZ – země původu zvířete 

prvních 6 čísel je evidenční číslo zvířete podle ústřední evidence 
poslední trojčíslí určuje pohlaví (9 – samec, 0 – kráva) 
 

Jogurty, sýry, mléko, máslo – na obalu je identifikační značka nebo ovál 
        (příkl. CZ, 717, ES) 
                                                    pokud je značka CZ, je to český výrobek 
                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                             (upraveno 5+2)                 
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Spolkový život 
 
     Kurz finanční gramotnosti pro neslyšící uspořádal MMP, odbor sociálních 

služeb ve spolupráci se Spolkem neslyšících  od měsíce března – června 2013. 
Přihlášení účastníci se sešli 
celkem 4x, a to vždy jednou 
v měsíci. Během tohoto 
kurzu získali základní 
znalosti o tom, jak se mají 
orientovat ve finanční 
oblasti. Naučili se dělat 
rodinný rozpočet a také se 
dozvěděli, jak nejlépe si 

pojišťovat svůj majetek. Celým kurzem prováděl pan 
ing. Vojtěch Brant z obecně prospěšné společnosti 
Úhlava. Celý kurz byl tlumočen do ZJ panem Mgr. 
Hanzlíčkem a paní Mgr. Voříškovou. Na závěr účastníci 
obdrželi certifikát o účasti na tomto kurzu. 
 
 
 
 
 
 
 

     Jak se chovat při požáru  bylo další téma přednášky, kterou uspořádal 

Spolek pro všechny neslyšící. Přednášku nám provedly pracovnice Krajského  
hasičského sboru se sídlem v Plzni. Cílem přednášky bylo, aby se přítomni doz-
věděli, jak se mají doma chovat v případě, že by u nich vypukl požár. Zajímavostí 
bylo sdělení, že v případě, že je v místnosti kouř, tak se má okno pouze mírně 
otevřít. V případě, že je člověku nevolno, má se pohybovat u země v blízkosti okna 
a současně má z okna vyvěsit kus látky. Při příjezdu hasičů je to znamení, že 
v tomto bytě jde o život. Během přednášky bylo hodně dotazů z řad neslyšících a 
také byly i připomínky, že ne vše, co je vhodné pro slyšící můžou dělat neslyšící. 
Opět celá akce byla tlumočena do ČZJ tlumočníky Spolku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Den matek, Klub žen připravil pro svoje členky oslavu svátku  Den matek na 

čtvrtek 9. 5. 2013.  Tento svátek se slaví jako poděkování ženám-matkám za vý-
chovu svých dětí. Bohužel, ne všechny členky, které jsou matkami mohly přijít,  
protože jim to zdravotní stav nedovoloval. Přesto mezi přítomnými ženami byla 
vidět velká spokojenost a radost z toho, že se na ně nezapomnělo. Klub žen všem 
zajistil malé překvapení v podobě drobného pohoštění. 
     Na své členky-matky nezapomněl ani výbor Spolku. Uspořádal pro ně o týden 
později malé pohoštění a současně jim poděkoval za jejich obětavost při výchově 
svých dětí. Bylo jim popřáno i mnoho zdraví a pevné nervy. Jak se říká: „Malé děti, 
malé starosti, velké děti, velké starosti.“ 



     Pohádkový Den dětí se pořádá poslední květnovou víkendovou neděli roku 

2013, kdy Spolek pořádá pro sluchově postižené děti a děti neslyšících rodičů 
návštěvu Pohádkového statku v Břasích. Již od samotného rána nám počasí 
nepřeje, protože z mraků padají obrovské kapky deště. I přes nepřízeň počasí se 
na zastávce MHD v sadech Pětatřicátníků schází rodiče se svými dětmi, aby vyjeli 
na Pohádkový Den dětí. Po zhruba 35 minutách jízdy autobusem se dostáváme k 
našemu vytouženému cíli, který nás přivítal příjemným vstupem do typického 
venkovského statku. Bohužel, i zde prší a tak se vrháme přímo do stodoly, kde je 
pro děti připravena pohádka o Červené Karkulce a písnička Když jsem já sloužil.        
     Vše bylo tlumočeno do ZJ pomocnými herečkami. Po jejím skončení se děti 
vydaly podívat, jak se krmí beran. Dále si děti prohlédly mini muzeum různých 
pohádkových bytostí a kostýmů. Majitel Pohádkového statku všechny na závěr 
seznámil s pověstí o plzeňském znaku. Při odchodu ze statku obdržely všechny 
děti od Spolku dáreček ke Dni dětí. Celá akce byla tlumočena  do ČZJ panem Mgr.  
Hanzlíčkem a Mgr. Voříškovou. Akce se líbila, ale počasí se nám, bohužel, 
nevydařilo. Na akci bylo 25 dospělých a 16 dětí.  

 

    
 
 
 
 

  Kompenzační pomůcky pro neslyšící přivezla do Spolku ukázat firma 365 o.p.s. 

z Prahy. Jednalo se především o věci,které mohou neslyšícím usnadnit život. 
Smutnou skutečností však je, že podle nového vyhlášky nejsou všechny potřebné 
kompenzační pomůcky dotovány státem.  Jediné dvě věci, na které mají neslyšící 
možnost získat státní příspěvek  jsou světelný zvonek a hlídač pláče dítěte.  Na 
tyto pomůcky si můžete na úřadě práce podle svého místa trvalého bydliště.     
     Jedná se o světelný zvonek a hlídač pláče dítěte. U těchto dvou pomůcek je 
spoluúčast, což znamená, že neslyšící také zaplatí určitou částku, která je ze 
zákona 1 000,00 Kč. Ostatní pomůcky si musí klient uhradit sám v plné výši. 



     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, který ve svých skoro 
70 letech začal se stavbou v roce 1857, ale v roce 1862 umírá. 
     Stavba byla určena pouze pro urozené panstvo, které se sem sjíždělo na 
zábavou, kterou jim poskytli koně. Sál měl rozměry 20 x 40 m a byl stavěn 
zrcadlovým způsobem. Znamená to, že obě poloviny měly stejné počty místností a 
byly přesně proti sobě. 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. Zbourání stavby se stále odkládá 
a tak roku 1997 získává objekt město Tachov, který ji or roku 2000 nechává celou 
opravit. Rekonstrukce ani v době naší návštěvy ještě nebyla hotova.  
     Prohlídka byla zajímavá tím, že její průvodce Pavel Voltr uměl všechno zajímavě 
vyprávět a také měl velkou trpělivost s našimi dotazy, na které vždy odpověděl. 
     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. Na tomto slavnostním startu 
bylo hodně zvědavců, kteří si chtěli prohlédnout 
nablýskaná historická auta a motorky. Bylo se na 
co dívat a také hodně cvakaly fotoaparáty. 
     Po prohlídce jsme se vydali na náměstí do 
restaurace na oběd a musíme říct, že tam opravdu 



dobře vařilii. Majitel  restaurace se o nás staral a tak vše klapalo jako na drátku. 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 zna-
kového jazyka Mgr. Hanzlíčkem a Mgr. Voříškovou. Všem se zájezd velmi líbil a 
počasí nám přálo. 

 
 
 

 

Farmářské trhy opět v Plzni 

 

     Tak jako každý rok, tak i v letošním roce se opět pořádají v Plzni u hotelu 
Gondola v Pallově ulici u Mlýnské strouhy známé a všemi navštěvované 
farmářské trhy. Hotel se nachází v blízkost hotelu U Zvonu a  vlastní ho 
kapitán a majitel HC Škoda Plzeň, pan Martin Straka. 
     Na trhách můžete zakoupit sezonní zeleninu a ovoce, mléčné a masné 
výrobky a pečivo. Také zde najdete rukodělné výrobky i výrobky bio. To vše si 
můžete prohlédnout nebo i zakoupit v následujících dnech. Jedná se vždy o 
soboty. Zde je přehled termínů, kdy se trhy budou konat: 6. 7., 20. 7., 3. 8.,  
17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. a 21. 12. 2013. 



 
 

 

 

 

Zájemci z řad SP seniorů se mohou přihlásit na 

kurz trénování paměti, 
který se koná v termínech 3. 9., 17. 9., 1. 10.,  

15. 10., 29. 10. vždy od 15.00 hodin v prostorách Spolku neslyšících, 

Tylova 14, Plzeň. Počet přihlášených je omezen! 

Přihlášky nejpozději do 23. srpna 2013 k paní Mgr. Voříškové. 

 

 
 

Spolek neslyšících Plzeň 

 

zve všechny své členy, všechny neslyšící, přátele a širokou veřejnost 
v neděli dne 8. září 2013 od 10 – 14hodin na akci 

 

Slyšíme se na ranči? Aneb zaštěkejme na oheň, 
která proběhne na ranči Šídlovák. 

 

Program: pantomimické představení skupiny NEPANTO, pěvecký kroužek,  
taneční kroužek,  povídání s mistryněmi republiky v požárním sportu za rok 2012,  

ukázka vyhledávání drog. 
Během akce budou různé soutěže pro děti, hendikepované,  

rodiče s kočárky a pejsky. 
 

Celá akce je zajištěna tlumočením do znakového jazyka. 
Občerstvení je možné zakoupit na místě akce. 

Vstup zdarma. 

 

 

Zájemci z řad SP rodičů, kteří mají malé děti se 

mohou přihlásit na  

kurz 1. pomoci,  
který se bude konat na podzim. Přesné termíny jsou 

v jednání. Počet přihlášených je omezen! 

Přihlášky nejpozději do 23. srpna 2013 k paní Mgr. Voříškové. 

Co jsem měl nakoupit? 

Kam jsem si dal papírek s nákupem? 



 

 
 
  5. 7.    pátek       6.45 h.  Výlet do Prahy na výstavu plakátů Mucha 
23. 7.    úterý       5.45 h.  Výlet do Tábora – Muzeum čokolády a mar. 
27. 8.    úterý       5.45 h.  Jednodenní výlet do Pardubic 
  3. 9.    úterý      15.00 h.  Kurz trénování paměti pro SP seniory 
         (pouze pro přihlášené) 
  7. 9.    sobota     9.00 h.  Memoriál Karla Küffnera v jokeru 
  8. 9.    neděle   10-14 h.  Akce na Ranči Šídlovák 
11. 9.    středa    15.30 h.  Přednáška   
17. 9.    úterý      15.00 h.  Kurz trénování paměti pro SP seniory 
         (pouze pro přihlášené)      
 
 

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 nebo na facebooku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výročí našich členů – Miroslav Hanzlíček, 80 let 
        Václava Sedláková, 75 let 

 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

 

Sponzoři: 

Program akcí ve Spolku        červenec - září  2013 

0090lednulednu08000802008 

dobře bavili. 



http://www.snplzen.cz/aktuality


 

 
 

 
 
 
   

 ZVEME VÁS  NA TLUMOČENÉ VÝLETY  
 

 
 
 
 
 
 

     V pátek 5. července 2013 pořádá Spolek 
výlet na výstavu Muchových plakátů do 
Obecního domu v Praze. Výstava se jmenuje 
Ivan Lendl: Alfons Mucha.  
     Dále pak výstava Slovanská epopej, která je 
ve Veletržním paláci v Praze. 
     Sraz je na vlakovém nádraží v Plzni v 6.45 h. 

Doprava je na vlastní náklady, vstupné 50 Kč, které je určeno pro průvodce 
výstavou. Informace u paní Volejníkové. 
 
     V úterý 23. července 2013 pořádá Spolek 
výlet do Muzea čokolády a marcipánu 
v Táboře. 
     Sraz je na vlakovém nádraží v Plzni  
v 5.45 hod. Doprava na vlastní náklady,  
vstupné 200 Kč. 
     Informace u paní H. Jonášové.                                                          
                                                                                                              foto cokomuzeum.cz 

 
     27. srpna 2013 se koná jednodenní  výlet do 
Pardubic na zámek. 
     Sraz je v 5:45 na vlakovém nádraží. Doprava 
je na vlastní náklady. 
     Informace podá paní Jonášová. 

 
 

Omlouváme se, že jsme nemohli dát do časopisu všechny akce  
pro nedostatek místa. 

Sponzoři:  

 
       
 
 


