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Čeká nás zodpovědnost 

 

 
     Letní sezona je již za námi a  byla nabitá velkými politickými změnami 
na světové scéně. I přes toto nepříznivé klima se konaly akce pro všechny 
zájemce z řad neslyšících. Uspořádalo se několik výletů po historických 
památkách a také po výstavách. A také jsme se podívali zpátky v čase  a 
tak jsme se ocitli v 19. a ve 20. století. 
     V době, kdy vychází toto číslo jsme již v dalším ročním období. 
Tentokrát se již nacházíme v podzimním čase. Je to období, které na nás 
působí velmi depresivně, neboť se sluníčko vyskytuje velmi málo a ještě je 
hodně deštivých dnů. Aby těch depresivních dnů bylo co nejméně, je nutné 
se zaměřit na účast při různých akcích,  abychom byli co nejméně sami. 
     A ještě nás čeká v polovině měsíce listopadu jedno velmi vážné roz-
hodnutí. Bude probíhat členská schůze, na které proběhnou nové volby 
výboru a také předsedy Spolku. Letošní volby mají oproti minulým volbám 
jednu velkou změnu. Výbor a předseda se volí na 4leté volební období, ne 
jak bylo zvykem pouze na dva roky. Před výborem a předsedou bude čekat 
velký úkol, protože již v prvním roce svého vedení v Plzni probíhá akce 
Evropské hlavní město kultury a bylo by dobré, aby se neslyšící trochu více 
zviditelnili na veřejnosti. 
     A jak to vždy bývá v podzimní čas, začínáme přemýšlet o tom, co 
všechno uděláme, abychom si zpestřili krásnou vánoční atmosféru. Ženy 
uvažuji, co dobrého upečou, popřípadě co dobrého uvaří, aby si jejich 
protějšky pochutnali. V neposlední řadě také myslíme, čím obdarujeme 
naše nejbližší a nejmilejší. 
     A tak si všichni přejme, abychom se ve zdraví setkali ve vánočním 
období a neopomněli se rozdělit se svojí radostí s okolím. 
     Na závěr krátkého úvodního povídání mně dovolte, abych poděkoval 
všem, kteří se pravidelně zúčastňovali všech akcí, které pořádal náš Spolek 
a tím napomáhali k propagaci neslyšících na území města Plzně.  



Moc je neznáme… 
  
 
 

     Milí čtenáři, skoro necelé čtyři roky jste měli možnost si na této straně přečíst 
zajímavosti o lidech, které jste moc neznali. Vždy se jednalo o osobnosti, které se 
nějakým způsobem zapsali do podvědomí plzeňských občanů. Celkem jsme vám 
představili 22 osobností. V dnešním čísle vás seznámíme s  poslední osobností, 
která bude mít pořadové číslo 23 v tomto miniseriálu Moc jen neznáme… 
V současné době hledáme zajímavá témata, která bychom vám rádi nabídli 
v dalších číslech. 
     Na závěr našeho miniseriálu jsem pro vás vybral trochu rozporuplnou osobnost 
v malířském světě, která má spojitost s městem Plzní. Je to plzeňský grafik 
Antonín Doležal, který se zaměřoval hlavně na grafiku 
s plzeňskými motivy. 
     Antonín Doležal se narodil v rodině českého želez-
ničáře dne 24. 3. 1900. Jeho otec pracoval u c. k. státní 
dráhy a maminka pocházela z rodiny řezníka. Dětství 
prožil v Žatci, kde navštěvoval německou školu a po jejím 
ukončení pokračuje na německé reálce v Liberci. 
Vzhledem k tomu, že miluje kreslení, dochází k pro-
fesoru K. Sitte a u něho se zdokonaluje v akvarelu a krás-
nému písmu. Bohužel reálku nedokončil z důvodu, že 
měl nedostatečnou z matematiky. 
     V roce 1914 se matka stěhuje do Plzně a mladý Antonín našel práci v účtárně 
v železářském závodě. V 18 letech složil přijímací zkoušku na Akademii výtvarných 
umění v Praze, ale studium nemohl z finančních důvodu začít studovat. V kresbě 
rád zobrazoval krajinu a architekturu západních Čech, hlavně okolí řeky Střely a 
Zbirožsko. S malým stipendiem se v roce 1924 vydal na studijní cestu do Itálie a na 
Sicílii. Maloval tam města, přístavy a krajinu. 
     Během svého života byl 2krát ženatý. Poprvé se oženil v roce 1924, ale jeho 
žena mu umírá v roce 1932. Rok po smrti své manželky se oženil podruhé, a měl 
dvě děti. Rád maloval divadelní kulisy a byl členem Loutkového divadla feriálních 
osad. Od roku 1928 se věnuje hlavně grafice, hlavně barevným dřevorytům. Rád 
dělal ex libris, kterých během svého života udělal 482 kusů. Dále kreslil novo-
ročenky, pohlednice a svatební oznámení. Před 2. světovou válkou byl uznávaný 
také v cizině. O jeho grafické práce byl velký zájem.    
     Přichází 2. světová válka a v roce 1938 se Doležal stává členem nacistické orga-
nizace Vlajka. Podílel se na antisemitském pogromu a předával informace o lidech 
z městského úřadu. V roce 1946 byl doživotně odsouzen za spolupráci s Němci a 
byl mu také zabaven majetek. Z vězení v Ostrově nad Ohří byl podmíněně pro-
puštěn v roce 1955. Rodina a přátelé ho opustili a umírá 2. 3. 1968 v Plzni. 
                                                                              (upraveno Vítaný host 2/2013, magic-exlibris) 



Čech byl u zrodu alpského lyžování 
 
 
     Píše se rok 1856 a v rodině Josefy a Jana Žďárských v Kožichovicích u Třebíče  se 
narodil jako sedmé dítě syn Matyáš. Brzy po narození mu umírá otec a matka se 
odstěhovala do Třebíče, kde Matyáš navštěvoval školu. Po ukončení školní do-
cházky odchází na jihlavskou reálku a pak německý učitelský ústav v Brně. Již jako 
dítě oslepl na jedno oko. Po skončení studia odchází do Vídně, kde se stává peda-
gogem. Na začátku roku 1880 je učitelem v trestnici Stein.  
     Matyáš má veliký záběr svých zájmů od výtvarného umění přes přírodní vědy, 
ale nic ho neuspokojuje a proto začíná podnikat studijní cesty. Navštívil Švýcarsko, 
Německo, Francii, Bosnu, Itálii a severní Afriku. V Mnichově začíná studovat na 
akademii malířství a roku 1889 kupuje horský statek Habemreith.  

     Tímto svým krokem se začíná zajímat 
o přírodní prostředí a věnuje se 
alpinismu a lyžování. Objednává si lyže 
z Norska, ale nevyhovovaly mu. Začal si 
vylepšovat vázání, protože potřeboval 
mít volný pohyb paty, aby mohl jezdit 
v krátkých obloucích, které jsou typické 
pro alpské lyžování. Díky novému vázání 
vznikl nový lyžařský styl. V roce 1886 
píše první učebnici alpského lyžování a 
začíná se zabývat problémem lavin. 

     Píše se rok 1901 a Žďárský pořádá první závod ve 
sjezdu v roce 1905 se již závodí ve slalomu. Trať měřila 
2 km a měla 85 branek. Tohoto prvního slalomu se 
zúčastnilo 23 mužů a 1 žena. Ve své době byl Žďárský 
nejlepší světový lyžař, neboť již v roce 1906 překonal 
rychlost 100 km/h.  V letech 1896 – 1916 pořádal 
kurzy lyžování a vychoval víc než 20 000 lyžařů, a to 
nejen v rakouských Alpách.  
     V roce 1916 vedl záchrannou akci, při které byl 
zavalen lavinou a utrpěl vážná zranění. Stala se z něho 
osoba zdravotně postižená, ale nevzdával se. Neustále 
cvičil a osm let po úraze už opět lyžoval. V roce 1939 
se jeho zdravotní stav zhoršil, že už nezvládal se o 
sebe postarat. V hotelu Pittner v Sankt Pöltenu umírá 20. června 1940 a je 
pohřben na své usedlosti. Je po něm pojmenována chata v Alpách, hora na 
Antarktidě a také ulice v Třebíči. V roce 1993 obec Kožichovice odhalila desku 
rodáka na domě, kde se narodil.   



Spolkový život 
 
Vězeňský areál 
 
     Píše se první sobota letních prázdnin a TO neslyšících z Řevnic pořádá 
zajímavý výlet. Píše se sobota 5. července 2014, která je současně i státním 
svátkem. To však našim neslyšícím turistům nevadí a vydávají se na turistický 
výšlap v okolí Příbrami. Během svého pochodu se staví i na Památníku Vojna 
v Lešeticích, který si prohlédnou.      
 
 

 
 
 

 
 

   Památník je vlastně vězeňský areál, který původně sloužil německým válečným 
zajatcům a byl postaven mezi dva uranové doly. Po odchodu válečných zajatců 
podle mírové smlouvy se stal tábor v roce 1949-51 místem, kde se prováděly 
nucené práce. V květnu 1951 bylo tady zavřeno 761 osob. Od roku 1951 do roku 
1961, kdy se tábor rušil, byl určen pro odpůrce komunistického režimu. V průběhu 
dalších let se počet chovanců stále zvyšoval, až v roce 1956 jich tady bylo 1894.                                                              
     Mezi politické vězně patřili umělci, vědci, duchovní, politici, ale i hokejoví 
reprezentanti z let 1947 a 1949. Během nedobrovolného pobytu v táboře se konaly i 
protestní akce, pokusy o útěk a největší protestní akcí byla hladovka, která 
proběhla v červenci 1955. Její potlačení skončilo vynesením 11 rozsudků za 
velezradu s tresty od 4 – 12 let. 
     V průběhu prohlídky areálu jsme měli možnost nahlédnout do různých objektů, 
které dříve tady sloužily. Také bylo možné shlédnout vyslýchací místnost StB, 
lékařskou ošetřovnu, kulturní prostory, kde se nacházelo kino a  také knihovna. 
Závěrem jsme mohli nahlédnout do prostor bungru, který dříve sloužil jako vězení.        
Celkem se akce zúčastnilo 53 osob, z toho bylo 8 z Plzně. Celá akce byla 
tlumočena do ČZJ tlumočníkem ze Spolku z Plzně.  



Mělník – město dvou řek 

     Jako každé léto  i letošní 
rok vyrazili členové Spolku 
na výlet po krásách naší 
země. V úterý 8. července 
tak zavítali do Mělníka 
ležícího na soutoku našich 
dvou nejznámějších řek – 
Labe a Vltavy. Kromě 
zmíněného soutoku a 
nádherného výhledu na 
okolní krajinu s majestátní 
horou Říp v dáli byla 
součástí výletu i návštěva 
několika vybraných 
mělnických památek a 
paměti-hodností. 
     V Regionálním muzeu 
Mělníka  jsme navštívili ex-
pozici nazvanou Historické 
kočárky. Ta se svou nevšední 
sbírkou 70 exponátů zachy-
cuje jak historický vývoj 
těchto neoddělitelných sou-
částí našich dětství od druhé 

poloviny 19. století do konce 60. let století minulého, tak i 80letou tradici výroby 
mělnických kočárků značky Liberta. Vedle historických kočárků zasazených do 
stylizovaných interiérů jsme zde měli možnost obdivovat i různá dětská vozítka a 
historické hračky doplněné mnoha dobovými fotografiemi.  
     Další zastavení bylo v kostele sv. Petra a Pavla. V kostnice umístěné v jeho kryptě, 
která se svým rozsahem blíží nejznámější v Kutné hoře. V úhledných sloupcích a 
řadách jsou zde naskládány pozůstatky až 15 000 osob s tím, že nejstarší pocházejí již 
z 15. století a nejmladší pak z druhé poloviny 18. století, kdy z nařízení zemské vlády 
byla kostnice zazděna. 
     V Mělníku jsme si zvolili prohlídku nejznámější dominanty města – místního 
zámku patřícího v současné době starému českému šlechtickému rodu Lobkowiczů. 
Zámek jako sídlo mnoha českých kněžen a královen (např. Elišky Přemyslovny, matky 
Karla IV. Lucemburského) se může pyšnit skladbou mnoha slohů – od románských 
základů z 10. století po barokní vestavbu ze 17. století. Nově zrekonstruované 
interiéry se sbírkou mnoha cenných obrazů, porcelánu, map a nábytku nás uchvátily 
stejně tak jako pohnutý osud Lobkowiczů. V tomto případě je nutno podotknout, že 
naše prohlídka byla i nečekaně zpestřena menším „strašením“ zapřičiněné letní 
bouřkou.                                                                                                 (text a foto: A. Jonášová) 



Návštěva Prahy 

     V úterý 29. července 2014 se členové Spolku vydali na výlet do našeho hlavního 
města za poznáním a vzpomínkami. Navzdory mlhavému počasí jsme v časných 
dopoledních hodinách nastoupili do známé petřínské lanovky a nechali se vyvést až k 
rozkvetlým zahradám obklopujícím kostel sv. Vavřince. Po výstupu na přes 60m 
vysokou Petřínskou rozhlednu, postavenou v 90. letech 19. století a  inspirovanou 
světoznámou Eiffelovou věží v Paříži, jsme měli možnost obdivovat nádherný výhled 
na historické centrum s Karlovým mostem a majestátními Hradčany. Dalším zasta-
vením bylo známé petřínské zrcadlové bludiště z roku 1891 mající podobu zaniklé 
vyšehradské gotické brány a obsahující 35 obyčejných a 15 zkreslených zrcadel. 
     Za poznáním jsme zavítali do neobvyklé expozice nově otevřeného Muzea 
historických toalet a nočníků poblíž Vyšehradu. Největší sbírka světa čítající okolo 
2000 exponátů zahrnovala například nočník vyrobený pro Napoleona 
Bonaparte nebo nočník z ložnice amerického pre- zidenta 
Abrahama Lincolna. Vedle nepřeberného množství 
různých toaletních křesel, cestovních toaletních 
truhel a nočníků, které svým zdobením připo-
mínaly spíše polévkové mísy, nás rovněž zaujaly 
francouzské svatební nočníky s lehce erotickým 
nádechem. Při zpáteční cestě na hlavní vlakové nádraží jsme 
využili příležitosti a nahlédli do zrekonstruovaných secesních prostor 
Jeruzalémské synagogy z počátku 19. století, která svým bohatým maurským 
zdobením spíše připomíná palác z Pohádek tisíce a jedné noci.      (text a foto: A. Jonášová) 

 



Rytíři a gotické  tance ožili na Ranči Šídlovák 

 

     Již třetím rokem 
pořádá Spolek akci, 
která je určena pro 
všechny občany měs-
ta Plzně v rámci Inte-
grace. V letošním ro-
ce jsme akci uspořá-
dali na Ranči Šídlo-
vák, která se nazývá 
Slyšíme se na ranči 
aneb Ať žijí rytíři. Na 
akci vystoupila skupi-
na historického šer-
mu Korbel a skupina gotického tance Mericia. Obě skupiny umožnily přítomným si 

vyzkoušet rytíř-
ské brnění, popř, 
obléci si taneční 
oblečení a vy-
zkoušet si, jak se 
v tom dalo pohy-
bovat. Pořad mo-
deroval Zdeněk 
Lahoda, člen di-
vadla J. K. Tyla, 
který tam vystou-
pil se svojí hu-
dební skupinou 
Jen Tak. Účast na 
akci byla hojná 

jak ze strany neslyšících, tak i zdravé populace.  
     Bez finanční podpory Plzeň-
ského kraje, MO Plzeň 1, MO Plzeň 
3, MMP odboru sociálních služeb, 
České průmyslové zdravotní pojiš-
ťovny, Fuji Koyo a COOP by nebylo 
možné akci uskutečnit. Za pomoc 
jim moc děkujeme.   

 



Návrat do 19. a 20. Století 

 

     Je pátek 12. září 2014, počasí, že by člověk psa ven nevyhnal. Od rána se na nás 
valí proudy dešťové vody a naši neslyšící mají večer akci. Blíží se večerní hodina, kdy 
se máme shromáždit na náměstí a počasí se pomalu umoudřuje a tak naši akci nic 
nemůže ohrozit. Setkáváme se na akci „Oživerné prohlídky“, která nás zavede do 
období 19. a 20. století na území města Plzně. 
     První naše cesta vedla do Malé ulice, kde jsme měli možnost shlédnout divadelní 
scénku, jak se pivovarský sládek Groll dostal z Německa do Plzně. Po jejím skončení 
jsme měli možnost ochutnat dobré plzeňské pivo. Další cesta nás vedla kolem židov-
ského ghetta, které se nacházelo v místech dnešní Sedláčkové a Solní ulice. V tehdejší 
době zde žilo 3000 Židů, kteří pak byli deportování do koncentračních táborů 
v období 2. sv. války. Domů se jich vrátilo jen 100.  
     Cestou k divadlu J. K. Tyla jsme si prohlédli Alešovo sgrafita na domě v Bezručově 
ulici a u Státní vědecké knihovny jsme si připomněli hudebního skladatele B. Smetany, 
který v Plzni studoval. Na Klatovské třídě jsme navštívili dům, kde bydlela rodina 
Bekova, kde se nacházelo vybavení od architekta Loose. Zde byla scénka, jak se Loos 
ucházel o ruku dcery rodiny Bekových. Při vstupu do objektu jsme byli překvapeni 
přivítáním od Františka Křižíka a Emila Škody. Zde nám předvedli, jak vypadalo 
jednání mezi oběma ohledně vzniku nového závodu. 
     Cestou směrem k náměstí byla zastávka U Branky, kde jsme si povídali o starostovi 
Kopeckém, který byl 30 let ve své funkci v Plzni. Na náměstí jsme navštívili pražírnu a 

kavárnu Orient 
Coffee, kde jsme 
ochutnali pravou 
tureckou kávu 
vařenou v džez-
vě. Měli jsme 
možnost ochut-
nat kávu se sko-
řicí nebo s kar 
damonem. Chuť 
kávy byla lahod-
ná a chutná.. 
Poslední zas-
távka byla na 
radnici, kam nás 
dovedl ruský car 
Alexander I. Na 
radnici byla se-

hrána scénka, jak se car Alexander setkává s Josefem Vojtěchem Sedláčkem, který 
napsal první českou knížku o geometrii a matematice. Tyto knížky byly předány 
carovy v upomínku. 
     Akce byla hodně zajímavá i poučná a skončila hodně v pozdních hodinách.  
Celkem se nás sešlo 11. Vše bylo tlumočeno do ČZJ panem Mgr. Hanzlíčkem.     



 
Spolek neslyšících Plzeň pořádá 

m i k u l á š s k o u   n a d í l k u 

 

pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů 
ve věku 0 – 15 let 

v pondělí 1. prosince 2014 od 16.00 hodin v Malém sále 
Měšťanské besedy, Kopeckého sady.                    Vstup zdarma. 

 
 
 
 
 

Bylinkami proti podzimním neduhům 

 
     Blíží se podzimní čas, který s sebou přináší rozmanité počasí 
spojené s plískanicemi. Je to období, kdy většina z nás má problémy 
s nachlazením a rýmou, která nás nepříjemně obtěžuje. Současně se 
vyskytuje mnoho viróz, které nám na zdraví moc nepřidají. Tím, že 
na podzim a v zimě je málo slunečního svitu, tak občas trpíme 
depresemi nebo smutkem. Poradíme vám, jak proti těmto neduhům 
lze bojovat pomocí esenciálních olejů.  
     Obecně platí, že může pomoci při nachlazení šalvěj levan-

dulolistá, šalvěj muškátová, eukalyptus radiata nebo globulus nebo tymián tymol. Olej 
s vůní borovice nebo rozmarýnu verbenon pomáhá při odhlenění. Na bakteriální 
infekce pomáhá tea tree. Bolesti v krku může ulevit šalvěj levandulolistá nebo citron. 
     Při depresích a pocitu sklíčenosti je aromaterapie vhodným doplňkem léčby. Po-
kud cítíte únavu, může vám pomoc bazalka, rozmarýn, grapefruit. Když cítíte úzkost 
spojenou s podrážděností, je doporučeno geranium, majoránka, santal, pomeranč 
nebo ylang-ylang. 

 
 
 
 

Výbor Spolku neslyšících Plzeň si Vás dovoluje pozvat na 

členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 14. 11. 2014 

od 15.30 hodin v prostorách Spolku v Tylově ulici 14 
Program: hodnocení I. pololetí 2014 

                        volba výboru a předsedy 
                diskuse  
                                   závěr 

 



ZAJÍMAVOSTI   

 

Soutěž Miss a Mister 

 
     Třetí víkend v červenci se nesl v duchu světové soutěže Miss Deaf World a 
Mister Deaf World, která už tradičně probíhala v Praze. Tentokrát se soutěž 
konala v Top Hotelu v Praze. Jednalo se již o 14. ročník této soutěže u neslyšících.  
     Celkem se soutěže zúčastnilo 31 dívek z celého světa, ale vítězství si mohla 
odnést jenom jedna z nich. Vítězkou se stala 25letá Slovenka Lýdia Svobodová, 
která je od narození neslyšící. 
    V mužské soutěži si vítězství odnesl Francouz Jean-Marie Bourdon. Jeho 
vystoupení bylo tak sebejisté, že dával příklad i ostatním neslyšícím.   (www.super.cz) 

 

 
 

 

 

Kurz trénování paměti opět ve Spolku 
v termínech 14. 10., 4. 11. a 18. 11., 

 vždy od 15.00 hodin v prostorách Spolku neslyšících, 

Tylova 14, Plzeň. Kurz je již zahájen. 

 

Víte, že… 

 
 

     Při každodenním životě se setkáváte s pojmy, které jsou vám známé a nepře-
mýšlíte odkud se k nám dostala. My vás s několika pojmy seznámíme a jistě bu-
dete překvapeni, odkud k nám přišla.  

 

taška – z němčiny, jogurt – z turečtiny, šunka – čeština, blůza, volán, baret – 
z francouzštiny, dolar – z češtiny, robot – z češtiny, sója – čínština, orangutan – 
majalština, bazar – perština, trafika – arabština, klobouk – turečtina. 

 

Pozor, změna na zimní čas bude v neděli 

26. 10. 2014 ze třetí hodiny na druhou!!! 

Kdy mám přijít na oslavu kamaráda? 

Kam jsem si to jen napsal? 

http://www.super.cz/


Festival na konci léta 

     Tak jako každým rokem, tak i v tom 
letošním se Spolek neslyšících zúčastnil 
akce „Festival na konci léta“, který 
pořádá nezisková organizace Ty a Já. 
Akce probíhá vždy pravidelně druhou 
sobotu v září v proluce, která se 
nachází  v prostorách U Zvonu. Na této 
akce se vždy náš spolek  snaží  propa-
govat znakový jazyk na veřejnosti, aby 
si zdravá populace uvědomila, že i tato 
forma komunikace neslyšících je schopna přeložit běžnou hovorovou češtinu. 
Ukázka komunikace  rozhovoru mezi moderátorem panem Lahodou a tlumoč-
níkem panem M. Hanzlíčkem ml. 
 

Kdy na trhy na náměstí… 

Havelské trhy 15. října -  21. října 2014 
Martinské trhy 6. listopadu – 12. listopadu 2014 
Vánoční trhy 27. listopadu – 23. prosince 2014  

 

Sponzoři: 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
14. 10.    úterý     15.00 h.  Kurz trénování paměti pro SP seniory 
         (pouze pro přihlášené)  
22. 10.    středa    15.30 h.  Přednáška v rámci projektu „PřeSPo IV.“ 
25. 10.    sobota       11. a 10. ročník Putovního poháru jednotlivců 
         a družstev v jokeru 
28. 10.    úterý                      Oslavy vzniku samostatnosti ČSR 
  4. 11.     úterý      15.00 h. Kurz trénování paměti pro SP seniory 
         (pouze pro přihlášené) 
  8. 11.    sobota                   Český pohár joker 
14. 11.    pátek     15.30 h.  Členská schůze   
15. 11.    sobota                   15. a 11. ročník Putovního poháru v šipkách 
         301 Double jednotlivci a družstva 
18. 11.     úterý      15.00 h.  Kurz trénování paměti pro SP seniory 
         (pouze pro přihlášené)  
26. 11.     středa    15.30 h.  Přednáška v rámci projektu „PřeSPo IV.“  
  1. 12.     pondělí  15.00 h. Mikulášská nadílka – nutná přihláška dětí 
  4. 12.     čtvrtek   15.00 h.  Kvízová soutěž 
  6. 12.     sobota                    Vánoční turnaj dvojic v šipkách 
11. 12.     čtvrtek   15.00 h.  Vánoční posezení – Klub žen 
26. 12.     pátek                     Vánoční turnaj ve dvojici – prší a joker           

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  
Kristlová Věra - 80 let,  Mimra Ivo – 45 let 
Šilhánková Vlasta - 75 let, Volejník Vojtěch - 65 let  

     
Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

Program akcí ve Spolku   říjen – prosinec  2014 

0090lednulednu08000802008 

dobře bavili. 



http://www.snplzen.cz/aktuality


 
 


