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Na dovolenou… 

 

     Tak tady máme opět léto a s ním sluníčko, vodu a odpočinek. Je to období, 

které všichni potřebujeme ke svému relaxování a nabrání co nejvíce sluníčka, 

abychom s co nejmenšími problémy přečkaly podzimní plískanice a také mrazivou 

zimu. Ne všichni však máme možnost vyrazit si z šedého města do přírody. Ale i 

tak je to období, kdy si máme udělat na sebe a na rodinu čas a trochu relaxovat. 

Volné dny utíkají tak rychle, že se nestačíme ani pořádně rozhlédnout a už je konec 

našeho odpočívání. A tak pro lepší vykročení po období relaxace a získání lepší 

nálady, zveme vás na ranč Šídlovák, kde máte možnost se příjemně rozloučit 

s letním odpočinkem při ukázkách šermířských akcí a také ukázce starých tanců. 

     I když moc nemiluji sluníčko, tak i já se vydám se  svojí ženou  na relaxování. 

Svůj volný čas, kterého budu mít týden, tak budu trávit na cestách po vlastech 

českých a hlavním cílem je  poznávat hlavně historické památky, jako jsou hrady, 

zámky, popřípadě historická centra měst. Také nesmím zapomenout podívat se do 

přírody a pokochat se krásou naší vlasti. Další dny pak budu trávit se svojí rodinou. 

     A tak i vám přeji krásné prožití letních dnů. Nezapomeňte se vyvarovat chození 

na prudké sluníčko a nezapomeňte na pitný režim. Se všemi se rád uvidím na akci 

předposlední den v měsíci srpnu na Šídlováku a pak nadále v našich prostorách.  
 
 
 
 

 
 

Spolek neslyšících Plzeň 
si Vás dovoluje srdečně pozvat na akci 

Slyšíme se na ranči? Aneb ať žijí rytíři, 
která se koná v sobotu 30. srpna 2014 od 13 hodin 

na ranči Šídlovák. 
Na akci vystoupí skupina historického šermu Korbel 

a taneční skupina Mericia 
                                     Občerstvení zajištěno. Akce tlumočena do ČZJ. 
                                     Srdečně zveme všechny členy, ostatní neslyšící,         

                                             přátele  a širokou veřejnost. 
Akce je pod záštitou starosty MO  Plzeň 1 a za přispění MMP OSS a PK 



Moc je neznáme… 
 

     Zakladatel Škodových závodů Emil Škoda se narodil 19. 

listopadu 1839 v Plzni jako nejstarší syn z druhého manžel-

ství Františka Škody. Emil Škoda chtěl studovat na ně-

mecké technice, ale otci se to moc nelíbilo. Lékařství bylo 

v rodině Škodů ve větší vážnosti.   

     Vysokou školu dokončil v Karlsruhe a pak pracoval 

v průmyslových podnicích ve Francii, Německu, Anglii a 

USA. V jeho nepřítomnosti mu otec sjednal místo . Po 3 

letech koupil od Valdštejna pod-nik za 167 642 zlatých. 

Potom musel postavit kotlárnu, slévárnu a dílny na odlitky. 

vrchního inženýra ve strojírně hraběte Valdštejna v Plzni.  První dílny byly 

postaveny na pozemcích v Poděbradově a Kollárově ulici.  Dělníkům nechal 

dovážet obědy z hostince. V začátku pro Škodu pracovalo 33 dělníků. Závod se 

pomalu rozrůstal a ve  Škodových závodech pak pracovalo 4 000 dělníků a 200 

techniků. Později převzal po otci svého tchána pozemky v Doudlevcích, kde 

později vybudoval nejmodernější cihelnu v západních Čechách. 

     Škoda měl sociální cítění a proto kolem roku 1880 založil sociální a penzijní 

pojištění pro své zaměstnance. Také odmítl nabídku povýšení do baronského stavu 

a obdržel několik vyznamenání až na sklonku svého života. Umírá dne 8. Srpna 

1990 v kupé vagonu při cestě vlakem do lázní ve Štýrsku. Je pohřben v hrobce na 

Mikulášském hřbitově. 

 
                                                                           

Dalším významným českým technikem, který pobýval v městě                                                                   

Plzni je František Křižík. Narodil se 8. července 1847 

v Plánici, pošumavské vesničce. Ve 12 letech odchází 

studovat českou reálku, ale pro nedostatek peněz nemohl 

odmaturovat, protože nemohl zaplatit poplatek za složení 

zkoušky. Profesor Zenger poznal, že má technické nadání  

a přijal ho na pražskou techniku. 

Po studiích od roku 1873 pracoval jako přednosta tele-

grafního oddělení na trati Plzeň – Chomutov. V roce 1878 

navštívil Paříž světovou výstavu a tam uviděl první 

obloukovou lampu, kterou v roce 1880 zdokonalil. 

Přestěhoval se do Plzně a díky plzeňskému podnikateli Piettovi 

zavedl v jeho papírně osvětlení. V roce 1881 dosáhl úspěchu v Paříži na výstavě. 

Při Jubilejní výstavě v roce 1891 vybudoval tramvajovou trať dlouhou 800 metrů. 

Během života vybavil 130 českých elektráren svým zařízením. Současně mu 

vyrůstal konkurent inženýr Emil Kolben, s kterým později prohrává. Ještě v roce 

1903 staví elektrickou železnici z Tábora do Bechyně, ale už se nemůže dostat 

z finančních dluhů. Umírá 22. ledna 1941 ve Stádleci u Tábora. (foto a text Wikipedia)                             

. 
 



Handicapovaný sportovec roku je neslyšící 

     Tak jako každý rok, tak i letos se konala vyhodnocení soutěže o 
nejlepšího handicapovaného sportovce roku 2013. Mezi nominovanými 
byli i dva  neslyšící sportovci. Tereza Kmochová, lyžařka a Marek Bartošek, 
střelec. Soutěž proběhla v prostorách Top hotelu Praha.  

     Anketu vyhrála pětinásobná mistryně světa v 
lyžování, Tereza Kmochová. Ta se umístila na 
prvním MS neslyšících alpských lyžařů v německém 
Nesselwagenu, kde vyhrála každou svoji disciplínu. 
Jako druhý se umístil Marek Bartošek, který závodí 
ve sportovní střelbě. Ten vybojoval stříbrné 
medaile a bronz na deaflympiádě v Sofii.  
     Kdo to jsou Tereza Kmochová a Marek 
Bartošek? Oba  jsou sluchově postižení, ale milují 
svůj sport. Tereza je lyžařka, která se narodila se 
100 % ztrátou sluchu na obě uši. Normálně mluví a 
odezírá. Bydlí v Harrachově a již odmalička trénuje 

na lyžích. Poprvé stála na lyžích, když jí byly 2,5 roku a první závod jela, 
když jí bylo 5 let. V svých 15 letech přestoupila do juniorské kategorie a od 
té doby jezdí FIS závody. V sezoně 2008/2009 startovala poprvé na 
Světovém poháru. Trénuje s mezinárodním týmem ve Francii. Svůj život si 
musí stále rozdělovat mezi sport a studium. Navštěvuje Karlovu univerzitu, 
Přírodovědeckou fakultu. 

 
 
 

     Marek Bartošek je neslyšící a bydlí ve 
Valašském Meziříčí. Základní školu vychodil 
integrován na církevní škole ve Valašském 
Meziříčí. Po skončení povinné školní 
docházky přechází na SOU pro sluchově 
postižené opět ve Valašském Meziříčí a zde 
studuje IT. Po odmaturování odchází na 
studia do Brna na Masarykovo univerzitu. Již 
od svého dětství ho bavilo střílet. Sportovní 
střelbou se zabývá od roku 2002, a první 
závod měl v roce 2003. Marek je jediný 
neslyšící sportovní střelec v naší republice a proto je nucen soutěžit se 
slyšícími sportovci.                                (idnes.cz, czechdeafshooting.wz.cz, natur.cuni.cz) 



Spolkový život 

 
 
 

 
Díky, Ameriko! 

     Je to již 69. let, co Plzeň osvobodila americká armáda v čele s generálem 
Pattonem. Stalo se tak 6. května roku 1945, kdy v dopoledních hodinách vjela 
americká vojska do obsazené Plzně. A tak si Plzeňané každým rokem tento 
sváteční den připomínají. Ano, byla zde 40letá pauza, kdy se toto nesmělo 

připomínat, ale mezi lidmi tato událost zůstala v 
paměti.   
     A tak se i letos v Plzni konal vzpomínkový 
pietní akt na tento slavnostní den. U Práce, na 
místě amerického pomníku se sešli zástupci 
státních a regionálních politiků. Také nechyběli 
američtí a belgičtí veteráni, kteří v roce 1945 
osvobozovali Plzeň. Tohoto vzpomínkové aktu 
se zúčastnili i neslyšící jako diváci. Díky pocho-
pení MMP, odboru prezentace a marketinku  byl 
celý pietní akt tlumočen do ČZJ. A tak si mohli 
poslechnout, co říkal předseda vlády pan 

Sobotka či hejtman Plzeňského kraje pan Šlajs, popřípadě další zástupci 
přítomných hostů.  Tlumočení bylo zajištěno tlumočníky Spolku neslyšících.  

Den matek 

     Podobné svátky 
byly již ve 
starověkém Řecku, 
kdy se slavil jako 
svátek plodnosti a 
matek. Dnes se slaví 
jako svátek matek a 
mateřství. Slaví se 
vždy druhou neděli 

v květnu podle amerického vzoru. U nás tento svátek hodně propagovala Alice 
Masaryková.  V Anglii a v arabských státech se svátek slaví v jiný den. První 
myšlenka tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která 
bojovala za práva matek.  Klub žen při Spolku si letos připomněl tento svátek ve 
středu 14. května 2014. Díky sponzorům, kteří pro ženy připravily dárky a 
občerstvení se toto odpolední setkání velmi vydařilo.                                                                                                                                                                                    



Apetit festival 
     Ve dnech 17. – 18. května 2014 
probíhal v Plzni již čtvrtý ročník Apetit 
festivalu v prostorách OC Plaza. 
Předešlé 3. ročníky hojně navštěvovali i 
neslyšící, kterým je vaření hodné 
blízké. Důvodem byla skutečnost, že 
mohou na vlastní oči vidět mistry 
kuchařského umění, které znají hlavně 
z TV obrazovky. Největší překvapením 
pro neslyšící účastníky bylo to, že akce 

byla tlumočena do znakového jazyka paní Mgr. Voříškovou a panem Mgr. 
Hanzlíčkem. Další tlumočení proběhlo 21. června 2014 v Pardubicích.  
     Díky tomu se mohli letošní návštěvníci 
seznámit s tím, jak se překládá do zna-
kového jazyka a samotní neslyšící se 
dozvěděli, co se používá za koření a jaký je 
postup při vaření a o čem se kuchaři baví 
s moderátorem.  Dozvěděli se recepty od 
kuchařů Pohlreicha, Navrátila, Pauluse, 
Hrubešovou a Lucquese. Tlumočení do ČZJ 
bylo pochváleno jak přítomnými kuchaři, 
tak i účastníky na tomto festivalu.  

 

 

Den mobility 

     Ve čtvrtek 29. 5. 2014 proběhl 
v prostorách učiliště Skvrňany kon-
ference nazvaná Den mobility, která 
byla určena pro pracovníky z úřadu 
práce ze tří krajů. Cílem této 
konference bylo seznámit přítomné 
s jednotlivými kompenzačními po-
můckami, které jsou hrazeny 
z prostředků úřadu práce. Mimo 
tělesně a zrakově postižených tam 
náš spolek (Mgr. Voříšková a Mgr. 
Hanzlíček) zastupovali  sekci nesly-

šících a nedoslýchavých. Akci pořádala Cech MOBILITY pod záštitou MPSV.   



Den dětí 

     V neděli 1. června uspořádal Spolek neslyšících akci Pohádkový den dětí, který proběhl 
v rámci oslav Dne dětí. Akce měla začátek na Špičáku a končila na Brčálníku v Pohádkové 

zemi. Cílem bylo, aby děti 
během cesty do Pohád-
kové země našly skřítka 
Postelníčka, který se 
Honzíkovi a Aničce ztratil. 
Cestou děti potkávaly 
různé skřítky, kteří jim 
napomáhali při hledání 
ztraceného skřítka. U 
některých skřítků byly i 
různé soutěže, za které 
při jejich  splnění dostá-
valy děti razítko a drob-

nou odměnu. Ztraceného Postelníčka našly děti až v cíli v Pohádkové zemi. Na závěr celé 
akce se pak opékaly špekáčky. Různé soutěže a vyprávění pohádky o skřítku Postelníčkovi 
měla na starost Mgr. Voříšková. Závěrem každé dítě dostalo pamětní medaili a dárky od 
sponzorů. Akce se velmi povedla a počasí nám také přálo. Akce se zúčastnilo celkem 38 
osob, z toho 17 dětí. Akce byla v rámci integrace dětí a byla spolufinancována Plzeňským 
krajem. 

 

Zájezd do Kladrub a Manětína   

 
 
 

  V polovině měsíce června se opět uskutečnil zájezd, tentokrát pod názvem „Poznej svůj 
kraj“. V sobotu 14. 6. 2014 se 32 členů vypravilo na cesty za poz-náním. Cílem byl klášter 
Kladruby a zámek Manětín.   První zastávka byla v Klad-rubech, kde jsme měli možnost si 
prohlédnout veliký areál tamního kláštera. Dozvěděli jsme se, že klášter byl založen roku 
1115 knížetem Vladislavem I. V druhé polovině 14. století spadalo pod správu tamního 
opata kláštera 128 vesnic. Při velkém požáru roku 1590 shořely všechny klášterní budovy. 
Po požáru a 30leté válce dochází k velké rekonstrukci kláštera. V roce 1712 se klášter pouští  



do přestavby chrámu s pomocí barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla a ukončení 
přestavby je v roce 1726. V roce 1785 Josef II. ruší kladrubský konvent. Roku 1825 kupuje 
kladrubský klášter Alfréd I. Windischgrätz a je v jeho rodové držení až do roku 1945, kdy 
mu byl zabaven. Pak v klášteře vznikl sklad sena a objekt patřil zemědělcům, který celý 
objekt devastovali. V roce 1967 se dostává 
klášter do správy Národního památkového 
ústavu. V klášteře knihovna, která má přes 
30 000 svazků knih. 
     Po prohlídce jsme navštívili místní 
restauraci, kde jsme si dali oběd, který všem 
velice chutnal a byl jako „od maminky“. Po 
posilnění se naše ubírala autobusem směrem 
na Manětín. Zámek nás překvapil svoji 
překrásnou zahradou, která byla ve dvojím 
provedení. Jedna část byla ve francouzském 
stylu a druhá v anglickém. Zámek Manětín 
byl sídlem hraběcí rodiny Lažanských. 
V jídelně jsme mohli vidět překrásný jídelní 
servis, který se skládá celkem ze 77 kusů. Tento servis věnovala zámku vnučka jednoho 
z bývalých sloužících, kterému ho dala majitelka zámku jako svatební dar. . 
 
 
 
 
 
 

 

Tlumočení prohlídky Nového divadla v Plzni 
 
     V neděli 22. června 2014 od 14 hodin proběhla tlumočená prohlídka nově 

postaveného 
divadla v Plzni, 
které bude slav-
nostně otevře-
no začátkem zá-
ří letošního ro-
ku.   V divadle 
jsou dva sály, 
jeden je pro 461 
diváků a druhý 
pro 150. Viděli 
jsme šatny pro 

herce, kostymérnu, hlediště a celý vnitřek di-vadla. Také jsme se byli podívat do 
provozní budovy, kde sedí vedení divadla a jsou tam i různé kanceláře a šatny pro 
herce. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavostí o chodu divadla a i to, že třeba 
v divadle  pracuje 12 vlásečnic, které vyrábí paruky nebo vousy. Paruky se vyrábí 
z pravých nebo umělých vlasů. Bylo zajímavé vidět, jak vypadá divadlo z prostor, 
kam se člověk těžko podívá. Akce byla tlumočena do ČZJ panem Mgr. Hanzlíčkem.  



 

 
 
 
  5. července sobota  12.00 h. Památník Vojna Lešetice 
30. srpna sobota  13.00 h. Slyšíme se na ranči? Aneb ať 
     žijí rytíři (ranč Šídlovák) 
   6. září  sobota   6. ročník Memoriálu K. Küffnera 
12. září  pátek 19.30 h. Oživlé prohlídky – 19. a 20. století 
     (pouze pro přihlášené) 
16. září  úterý 15.00 h. Trénování paměti pro osoby se SP 
     seniorského věku 
17. září  středa 15.30 h. Přednáška 
24. září  středa 15.30 h. Turnaj v dámě jednotlivců 
30. září  úterý 15.00 h. Trénování paměti  

 
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   
Küffnerová Anna – 75 let, Šilhánek Fr. – 55 let, 
Vavračová Marie – 80 let, Bufka Stanislav – 65 let 

 

Sponzoři: 

                                     

                                                                       
Bulletin vydává Spolek 
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Program akcí ve Spolku    červenec - září  2014 
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dobře bavili. 



http://www.snplzen.cz/aktuality

