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Podivné léto 

 

     Úvodem mého rozjímání si dovoluji citovat větu 
z filmu Rozmarné léto: „Tento způsob léta zdá se mi 
poněkud nešťastný“. Čekala nás veliká horka, která nás 
velmi zmáhala a s radostí sobě vlastní jsme vyhledávali 
místa, kde bychom se mohli svlažit, ale také se ne-
spálit. Po krásných, slunných a horkých dnech přišly 
studené dny, které byly bohaté na dešťové kapky a tím 
zase docházelo na našem území v záplavám.  
     Letošní prázdninové volno bylo nezvykle rušné na 
činnost spolku. Během školních prázdnin jsme uspořádali 
tři různě orientované výlety pro naše členy. Jednou to 
bylo za uměním, podruhé za něčím, čím bychom mohli 
potěšit náš mlsný jazýček a jako poslední na nás čekala 
historie.  
     A začátek školního roku byl určen jak milovníkům 
karetních obrázků, tak i dětem. Pro ně  a nejen  pro 
ně, ale pro všechny neslyšící a občany města Plzně jsme 
uspořádali zajímavou akci na Ranči Šídlovák, 
     Konec astronomického léta pro nás připravil i ně-
kolik zajímavých akcí, které nás, neslyšící, opět 
přibližují trochu blíže ke slyšící veřejnosti a k městu 
Plzni jako takovému. O všem si něco přečtete uvnitř 
tohoto listu. 
      Ano, letošní léto bylo trochu nevyzpytatelné. 
V době,kdy se již děti pomalu rozkoukávají ve školních 
lavicích, přichází další nepříjemné oživení v podobě 
atrapy bomby, která byla umístěna na památníku Díky, 
Ameriko! Je, to tak, letošní léto si s námi zahrávalo 
po všech stránkách. A tak se již nyní těšme na to, co 
pro nás připravil podzimní čas.  



Nemáte a hledáte zaměstnání? Od července 

2013 můžete využívat služeb organizace APPN, která vám po-

může sehnat zaměstnání. Co vás tam čeká? Budete absolvovat 

školení, jak správně komunikovat se slyšícími, naučí vás napsat 

životopis, individuální poradenství a hledání zaměstnání a počítačový kurz. 

     Najdete ji na adrese Plzeň, Palackého náměstí (v prostorách Plzeňské unie 

neslyšících). Kontakt je e-mail: konzultant.plzen@appn.cz nebo sms 720 991 977. 

 

Setkání tlumočníků znakového jazyka 

 

     O víkendu 5. – 6. října 2013 proběhne setkání tlumočníků znakového jazyka 

v prostorách školy pro neslyšící v Praze Radlicích. Cílem setkání je předávání a 

výměna zkušeností při tlumočnické práci. 

 

Televize ZAK a neslyšící 
 

     Sociální odbor MMP, televize ZAK a Spolek neslyšících Plzeň spouští vysílání 

regionálních zpráv pro sluchově postižené Plzeňského a Karlovarského kraje. První 

vysílání se uskutečnilo v sobotu 21. září 2013 v čase od 18 – 19 hodin a repríza se 

uskutečnila v neděli od 9 – 10 hodin. Ve stejném čase a dni se budou vždy vysílat 

nové zprávy. Opakování pouze tlumočených zpráv si také můžete prohlédnout na 

internetové adrese www.spolek@snplzen.cz. Informace  budou zaměřeny na  nej-

zajímavější zprávy, které se vyskytly v uplynulém týdnu v Plzeňském a Karlo-

varském kraji. Poslední regionální vysílání pro neslyšící na Plzeňsku skončilo 

v průběhu roku 1992.  A tak neváhejte a nalaďte si televizní kanál s televizí ZAK. 

 

Evakuace Spolku  
Je 11. září 2013, středa jako každá jiná. Je odpoledne a 

členky Klubu žen se schází ke svému pravidelnému 

posezení. Přichází i ostatní členové. Zábava je v plném 

proudu a nikdo z přítomných včetně tlumočníků netuší, 

co se děje venku. Ručičky na hodinkách ukazují 16 

hodinu a venku  začíná pěkný chaos. Nastává evakuace 

obyvatel z domů, které sousedí s křižovatkou U Práce, 

kde je na památníku Díky, Ameriko!  nalezena 

výbušnina, která byla umístěna  ve výšce 3 metrů. 

Přítomní se od paní Mgr. Voříškové dozvídají, že je 

nařízena evakuace a tak se Spolek vyklízí s nebývalou 

rychlostí v 16.30 hodin. Stalo se to v den, kdy si všichni připomíná  me výročí 

teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku.  Po  

pyrotechnickém ohledání místa se zjistilo, že se jednalo o papírovou maketu 

výbušniny.  (fotka zachycuje sundání výbušniny z památníku) 

mailto:konzultant.plzen@appn.cz
http://www.spolek@snplzen.cz/


Plakáty Mucha-Lendl 



     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.  

 
 
 

   
 
 
 

   Na výstavě jsme viděli různé plakáty a obaly. Všechno mělo svoje uplatnění. Byly 
tam plakáty na různá divadelní představení, ale i různé kresby určené na 
propagaci potravin. Současně tam byly i návrhy na závěsné kalendáře.  
     Mucha se ve svých 27 letech dostal do Paříže, kde se snažil malovat. 
Zajímavostí bylo, že se Mucha stal slavným během jedné noci o vánočních 
svátcích. Jeden jeho kolega odjížděl na Vánoce domů a protože neměl hotový 
návrh plakátu na divadelní inscenaci, poprosil Muchu, aby to za něho dodělal. 
Mucha plakát dodělal a měl veliký úspěch a tak začala jeho kariéra. Také vedl 
různé kroužky malování a s jednou svoji žačkou se pak oženil. Protože byl velký 
vlastenec, tak jeho cílem bylo namalovat Slovanskou epopej a proto se rozhodl 
odjet do Ameriky, aby si tam našel sponzora. To se mu povedlo najít mecenáše a 
tak mu v cestě nestálo nic, aby mohl tento obraz namalovat. V současné době se 
vystavuje ve Veletržním paláci v Praze.   
     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.  



Horko a výluka 

     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. 
Cestu nám však trochu kazí výluka, která je mezi Plzní a Nepomukem, což se 
nejvíce ukáže v odpoledních hodinách, kdy se vracíme domů.  
     Město Tábor není známo jen díky Janu Žižkovi, ale i zajímavými muzei. 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. Dozvěděli jsme se, že v Aztécké říši byly kakaové boby jako platidlo a 
že se dříve kakao pilo hořké s přídavkem různých bylin. Colombus jako první 
přivezl kakaové boby do Španělska, ale protože se nesladilo, tak o něj nebyl zájem. 
Největší rozmach kakaa nastal až o 20 let později, o který se postaral jeden ze 
španělských mořeplavců. Když se dar předával králi, tak ho osladili a kakaový 
nápoj byl tady. 
     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 bylo  vytvořen i celý střed města, na kte-



rém 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výlet do Pardubic 

 

     Píše se úterý 27. 8. 2013, obloha je  zatažena a do toho také prší. Na vlakovém 
nádraží v Plzni se schází 7 neslyšících a diskutují o tom, zda se vydají na plánovaný 
výlet do Pardubic. Po krátké diskusi vyhrál argument, že třeba v Pardubicích 
nebude pršet a tak se vyrazilo vlakem hurá na Pardubice. Pardubice je očekávaly 
bez deště a první jejich cesta vedla na zámek, který si chtěli prohlédnout. Bohužel, 
zámek byl uzavřený z důvodu natáčení. Přesto si však prohlédli pávy, kteří se 
pohybovali kolem zámku. Jeden z nich byl celý bílý. Po tomto mírném zklamání se 

vydali na pro-
hlídku staro-
bylého centra 
města.   A jako 
vždy, nezapo-
mnělo se ani 
na malé pose-
zení při kávič-
ce, zákusku. 
V odpoledních 

hodinách vedly 
jejich kroky 
opět na nádra-
ží a jelo se 
domů. Doma 

je čekalo mírné kuropění. I když prohlídka  zámku nebyla, tak se výlet do Pardubic 
povedl a všem se líbil. 



Mini Regensburg 

     V roce 2015 bude Plzeň Evropským městem kultury a proto se již nyní 
připravují akce na rok 2015. Spolek neslyšících Plzeň navázal spolupráci 
s organizací Plzeň 2015, která bude připravovat jednotlivé akce. V rámci 
spolupráce byli pozváni M. Hanzlíček ml. a paní K. Voříšková na studijní cestu do 
Regensburgu, která se uskutečnila ve středu 14. 8. 2013. 
     Cílem této cesty byla návštěva akce Mini Regensburg, kde děti napodobovaly 
život dospělých ve městě. Bylo zajímavé vidět, jak děti pracují na úřadě, 
v nemocnici, dělají policajty, hasiče i pracují v zaměstnání. Ve svém městečku také 
měly vlastního starostu. Všechno připomínalo opravdový život ve městě. Celá 
akce se konala ve dvou halách. Vidět akci bylo velmi zajímavé a přineslo to hodně 
zajímavých nápadů, jak se dá pracovat s dětmi. 
 

Memoriál Karla Küffnera 

     Tak jako každý rok, tak i letos se konal v prostorách Spolku Memoriál Karla Küffnera 
v jokeru. Letošního ročníku se zúčastnilo 24 lačných hráčů po čertových obrázcích. 
Z toho bylo 11 žen a 13 mužů. Nejvzdálenější účastník byl P. Jedlička z Aše a pak 
manželé Kubelkovi ze Sokolova. Zbytek byl z Plzně nebo Klatov. Souboje byly na ostří 
nože, ale v duchu far-play. Vzhledem k tomu, že většina hráčů byla s našeho spolku a 
ze sportovního klubu v Plzni. Tomu pak odpovídalo umístění na pomyslném stupínku 
vítězů. Jako první se umístil Václav Král,za ním byl Antonín Mráz, oba ze Sportovního 
klubu neslyšících Plzeň. Na třetí místo se vtěsnala mezi muže Anna Šilhánková, která 
z medailové pozice vyšoupla svého muže Františka Šilhánka. Oba ze Spolku neslyšících. 

Zdravotní kurzy první pomoci pro neslyšící rodiče s dětmi   

 
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. Cílem kurzu bylo seznámit rodiče, jak mají 

postupovat v případě různých zdravotních potíží u dětí. Seznámili se, 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. Celá akce byla 
financována MMP, sociálním odborem a tlumočena do znakového jazyka.  



Ranč Šídlovák 
 
     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 
„Sejdeme 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 skončení 
svého vystoupení vyzvali přítomné, 

kdo má odvahu, aby si zkusil pantomimicky 
předvést to, co si sám vytáhl napsané na 
papírku. Některým se úkol plnil velmi lehce a 
pro někoho to byla velká námaha. Všichni 
neherci byli odměněni potleskem. 
     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 vy-
hledávání drog a také na znemožnění útěku podezřelého. 
     Po skončení ukázek bylo i několik otázek, které byly zodpovězeni ke spo-
kojenosti přihlížejících. Ukázka byla posvěcena KŘ PČR v Plzni a za to jim velký dík, 
stejně jako všem,  co ukázku předváděli. 

     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.  
     Nemalou měrou na zdárné akci mají i sponzoři, bez kterých by se tato akce 
nemohla uskutečnit. Jedná se o Plzeňský kraj, ÚMO Plzeň 1, MMP sociální odbor, 
Plzeň 2015 a COOP. 
     Veškerý program byl tlumočen do znakového jazyka paní Mgr. K. Voříškovou a 
panem Mgr. M. Hanzlíčkem. 

 

Omlouváme se, že v dnešním vydání není rubrika Moc je neznáme… pro nedosta-

tek místa. Děkujeme za pochopení. 



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 histo-
rického 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 nábo-
ženství. 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 to-
hoto muzea. Poslední seznámení bylo s dívčinou na hradbách, která se vyskytuje 
v plzeňském znaku. 

 

     Jednotlivé ukázky předváděli herci z amatérského divadla, kteří sklidili od 
neslyšících velkou pochvalu. 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. 



Na co se nejvíce ptáte? 

Jsou neslyšící osvobozeni od dálničního poplatku? Nejsou. Zákon 13/1997 Sb. Osvobozuje 
těžce zdravotně postižené občany – vozíčkáře (speciální označení „O1“). Z osvobození se 
vyjímají osoby postižené hluchotou. Slovo hluchotou je v zákoně podtrženo. 

Musí mít osoby neslyšící při řízení sluchadla – naslouchadla? Pokud je 
předepíše ošetřující lékaře, tak Ano, musí.  Zákon o silničním provozu 361/2000 
Sb. v § 85, odstavec 1 hovoří: 
„Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost zájemce o 

ŘP.“ V § 85, odst.5 jsou citované tři možnosti zdravotní způsobilosti. Za a) způsobilý k řízení, 
za b) způsobilý s podmínkou a za c) nezpůsobilý k řízení. Když lékař uzná, že neslyšícímu ani 
sluchadlo nebo naslouchadlo nepomůže, může od podmínky ustoupit. 
Každá podmínka se pak objeví v ŘP pod napsaným kódem. Všechno je řešeno ve vyhlášce 
Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 O řidičských průkazech a registru řidičů v § 11a, 
které jsou platné v ČR. 
Čísla kódů – 01. Ochrana nebo korekce zraku 

01.01 Brýle 
01.02 Kontaktní čočky 
01.03 Ochranné brýle 
01.04 Brýle snižující propustnost světla 
01.05 Oční kryt 
01.06 Brýle nebo kontaktní čočky 
02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky 
02.01 Sluchové pomůcky pro jedno ucho 
02.02 Sluchové pomůcky pro obě uši 
105 Jiná zdravotní omezení – auto označené symbolem ucha „O2“, 

které je platné jen na území ČR. V cizině není platné. 
Jsou neslyšící osvobozeni od placení parkovného v Plzni? Nejsou. Podle sdělení fy. Parking 
Plzeň nejsou neslyšící osvobozeni od poplatků. Jedná se o parkování, které má na starosti fy 
Parking. V ostatním případě záleží na majiteli parkoviště. 
 

 

 

 

 



 

 
 
 30. 9.    pondělí          Otevření výstavy v Café Kačaba 
  1. 10.     úterý       15.00      Kurz trénování paměti pro SP seniory 
15. 10.     úterý      15.00      Kurz trénování paměti pro SP seniory 
16. 10.    středa      15.30      Přednáška 
17. 10.   čtvrtek     15.00      Kvizová městská soutěž 
26. 10.   sobota       9.00      10. r. + 11.r. Putovní pohár joker 
28. 10.   pondělí                   Oslavy vzniku samostatnosti   
29. 10.   úterý        15.00     Kurz trénování paměti pro SP seniory 
         (pouze pro přihlášené) 
  6. 11.   středa      15.30     Klub žen:  dárky pro děti k Mikuláši 
  9. 11.   sobota        9.00    Český putovní pohár joker 8ř. x 4 kola 
14. 11.    středa       15.30    Přednáška 
16. 11.    sobota        9.00    Putovní pohár šipky 301-D 
22. 11.    čtvrtek     15.30     Pro děti: vytvořte si kornout na sladkosti 
         od Mikuláše 
  4. 12.   středa       15.30    Přednáška 
  5. 12.    čtvrtek      16.00    Mikulášská nadílka 
  7. 12.    sobota         9.00    Cricket šipky 
11. 12.    středa       15.30    Vánoční kvízová soutěž 
12. 12.    čtvrtek      15.30    Vánoční posezení 
26. 12.    čtvrtek      14.00    Dvojboj prší a joker, posezení 
 
 
 

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 – Miloslav Hřebejk, 65 let 
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dobře bavili. 
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