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Rok oslav v Plzni 
 
 
 

     Před několika dny jsme se rozloučili se starým 
rokem, který přinesl hodně dobrého ale i špatného 
ve všech oblastech lidského života. I vánoční svátky 
nebyly to, na co jsme byli z mládí zvyklí. Sněhu bylo 
na svátky jen tak na posypání, jako když cukrem 
posypáváte vánoční cukroví. A děti, které měly vá-
noční svátky a dostaly od Ježíška pod stromeček 
lyže, saně nebo boby, tak je nemohly ani vyzkoušet. 
Místo toho jistě seděly doma a hrály hry na po-
čítači. Škoda, že nebylo sněhu jako za našich let. 
       Za několik málo dní zažije město Plzeň velikou 
oslavu, neboť se stane Evropským hlavním městem 
kultury. Městem, které na sebe strhne velikou 
pozornost lidí žijících v Evropě. A nám, neslyšícím, 
se dostává té příležitosti, že můžeme být u této 
velkolepé akce. Ano, i my se můžeme prostřed-
nictvím tlumočníka zúčastňovat jednotlivých akcí. A 
byla by škoda této možnosti nevyužít. Proto vás 
prosíme, abyste sledovali nástěnky nebo webové 
stránky spolku, kde budou uváděny jakékoliv 
změny, které se týkají těchto oslav. 
         Mimo těchto akcí bude Spolek nadále pořádat 
akce, které budou určeny nejen pro neslyšící a je-
jich přátele z našeho města a okolí, ale pro všechny, 
kteří žijí kolem nás.  
     Letos je dobrá příležitost k tomu, abychom se 
my, neslyšící, snažili více ukazovat na akcích a dali 
tím jasně najevo, že nám život v Plzni není lho-
stejný. Dejme najevo, že i my tady žijeme. 
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Poznávání plzeňských kostelů 

Katedrála svatého Bartoloměje 
 

 

     Město Plzeň bylo založeno roku 1295 a založil ho král Václav II. Tvořilo důle-
žitou obchodní stezku z Čech do Bavorska. Brzy se stala Plzeň třetím největším 
městem po Praze a Kutné Hoře. V této době byl vystaven na náměstí kostel 
svatého Bartoloměje v centru města a jihovýchodně františkánský klášter. 
Nacházel se blízko středověkého opevnění. 
    Plzeň známá tím, že stojí na soutoku čtyř řek, ale nemalou měrou se n a slávě 
podílí také Katedrála svatého Bartoloměje, která je nejvyšší v naší republice. V tak 
si v dnešním čísle povíme něco o Katedrále svatého Bartoloměje. První informace 
je z 2. Května 1307, kdy plzeňský měšťan Zwilinger odkázal kostelu sušárnu a sla-
dovnu. Stavba byla zahájena ve 13. století a byla 
dokončena začátkem 16. století. Původně měla 
dvě věže, ale jižní vyhořela v roce 1525 a k její 
rekonstrukci nikdy nedošlo. V roce 1835 chrám 
zachvátil požár, který zničil zvony a střechu. 
Podle architektonické stavby se jedná o kostel, 
ale v roce 1993 zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni 
biskupství a povýšil kostel na katedrálu. 
     Stavba je postavena z pískovcových kvádrů a 
měří i s opěrnými pilíři 57,6 m délky a 26 m šířky. 
Stavba měla původně dvě věže. Severní věž měla 
původně 56,3 m a po vyhoření dostala stavba 
jehlancovou střechu vysokou 46 m. Celková 
výška věže je 102,3 m a je to nejvyšší chrámová věž v republice. 
     Nejznámější památkou kostela je milostná socha Panny Marie, které se říká 
Plzeňská madona a vychází z 2. poloviny 14. století. Měří 1,34 m a je vytesána 

z opuky. Ještě v roce 1750 bylo v kostele 33 oltářů. 
Kolem kostela se až do doby Josefa II. nacházel hřbitov a 
dvě kostnice, které byly postaveny v roce 1728. Původní 
zvony byly zničeny při požáru severní věže v roce 1835. 
Nejstarší ze zvonů byl svatý Vít z roku 1411. Nyní má 
chrám pět nových zvonů. 
     Na mříži kostela můžete najít andělíčka, který je 
hodně osahaný. Pověst vypráví, že se ho  v době své 

svatby dotýkal kat, který se nesměl obřadu zúčastnit. Od té doby se říká, že přináší 
štěstí, když se ho držel kat. Zajímavostí je, že svatba není zapsána mezi ostatními 
svatbami v matrice, ale je na poslední listě matriky. 



● Akce po uzávěrce Bulletinu – Akce po uzávěrce Bulletinu 

 
Neslyšící turisté na Kozlu a na Pilsner Festu 
 

     Ještě se nestačil rozdat 
Bulletin číslo 4, a už máme tady 
další akci. Tentokrát se konala 
v sobotu 4. října 2014 pod 
patronací turisticikého oddílu a 
cílem se stal letní lovecký 
zámeček Kozel, který se nachází 
blízko Šťáhlav.  
     Sraz byl v Plzni na Hlavním 
nádraží. Sešli se zde neslyšící 
turisté jak z Plzně, tak i Prahy a 
Hradce Králové. Z tohoto místa 
se vyráželo osobním vlakem 

směrem do Šťáhlav, a dále pak po svých směrem na zámek Kozel a Lopatu. Již první 
překvapení bylo při vystupování, neboť se naskytl nádherný pohled na velmi vzdálený Kozel 
a také na zříceninu hradu Radyně, která na nás shlížela majestátně z velkého kopce u 
městečka Starý Plzenec.  
     Cesta na Kozel se táhla krásnou alejí, která se jmenuje Barončina cesta a je lemována 
stromy, které na nás shora házely svoje plody, žaludy. Vstup do areálu je kolem rybníka ma 
pak dále do mírného kopce, který je součástí překrásné, leč již podzimní zahrady. Samotná 
prohlídka byla ve velmi malých místnostech, kde i tlumočník měl problém, aby na něho 
všichni viděli. Poslední zámeckou ukázkou bylo divadlo, kde převážně hrály děti. Kulisy byly 
zachované z 18. století. Majítelem zámku byl Jan Vojtěch Černín, který byl 2krát ženaty, ale 
neměl potomky. 
     Na další historickou památku jsme se vydali podél 
rybníka na Kozlu po rovině až ke zřícenině zámku Lopata. 
První zmínka o něm je z roku 1377 a majitelem byl 
Heřman z Litic. V roce 1539 je již uváděn zámek jako 
neobydlený.                                           

      
                           
   
                              (hrady.dejiny.cz, model zámku)                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem se akce zúčastnilo 19 neslyšících 
turistů. Někteří se skončení se vydali 
zpátky na cestu do svých domovů, a 
někteří zavítali do Plzně na oslavu piva. 
Konal se zde Pilsner Fest. Akci na Kozlu 
tlumočil Hanzlíček ze Spolku v Plzni.     



K lékaři a do lékárny bez poplatku 
 

     Máme za sebou několik málo dní v novém roce a již 
pociťujeme příjemnou skutečnost, která se týká návštěv u lékařů, 
popř. v lékárnách. Od 1. ledna 2015  již pacienti neplatí 
třicetikorunový poplatek za vyšetření u lékaře ani za recept 

v lékárně. Zůstává poplatek jenom za pohotovost v částce 90 korun. 
     Dále pak pacienti, kteří se musí léčit v lázních, tak v některých případech budou 
moci mít léčení o týden delší. 

 
 

Jídelní lístek nově s alergeny i bez nich 

 
     Počátek letošního roku přináší mnoho nového 
v našem životě. Jedna ze změn se týká jídelních lístků, 
na kterém by měl být u jednotlivých jídel napsán i 
alergen. Co je to alergen? Alergen je látka, která vyvolá 
alergickou reakci. S alergeny se denně setkáváme. 
Alergická reakce může být různého charakteru a 
intenzity. Jak se alergen dostane do lidského těla? 
Dýchacími cestami, trávicím traktem a kůží.  
Nařízení č. 1169/2011 uvádí tento seznam alergenů: obiloviny obsahující lepek, korýši 
a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ryby a výrobky z nich, jádra pod-zemnice 
olejné (arašídy) a výrobky z nich, sójové boby (sója) a výrobky z nich, mléko a výrobky 
z něj, suché skořápkové plody, tj. mandle, lískové ořechy, ořechy, celer a výrobky 
z nich, hořčice a výrobky z ní,  sezamová semena (sezam) a vý-robky z nich, oxid siřičitý 
a siřičitany (ve vyšších koncentracích),  vlčí bob (lupina) a výrobky z něj, měkkýši a 
výrobky z nich. 

 

Zpráva z krajského shromáždění PKRZP 

 
     V pondělí 1. prosince 2014 proběhlo v zasedací místnosti Plzeňského kraje 
shromáždění zástupců Rady zdravotně postižených. Tohoto shromádění se zúčas-tnili 
zástupci Plzeňského kraje, Národní rady zdravotně postižených a MMP sociál-ního 
odboru.  Pan JUDr. Krása seznámil přítomné s tím, že od 1. ledna 2015 proběhne velká 
změna ve vydávání ZTP. Průkazky se budou nově posuzovat ko-misí. Zástupkyně MMP 
sociálního odboru paní Mgr. A. Hynková přítomným sdě-lila, že roční náklady činí 5 
000 000 korun. Také sdělila, že MMP dotuje vysílání pro neslyšící na TV ZAK. Jedná se 
o souhrnné aktuality, které se vysílají v sobotu večer a pak v neděli dopoledne 
v repríze. 
     Dále byly za nové členy přibrány tyto organizace: Cestovní klub KID a Ty a Já.       



Spolkový život 
 
     Členská schůze proběhla v pátek 28. listopadu 2014 v prostorách Spolku. 

Konání členské schůze bylo nutné z důvodu skončení volebního období, které trvalo od 
roku 2012 – 2014. Volby se letos konaly podle nových stanov, kde se volil pouze výbor, 
který si pak na své schůzi zvolí předsedu Spolku. Nový výbor je pouze tříčlenný, 
protože je nutné reagovat pružně na vzniklé situace. Novým předsedou spolku se stal 
Mgr. M. Hanzlíček, místopředsedou je M. Volejníková a pokladní a včeně vybírání 
členských příspěvků je H. Jonášová. Zvolení jsou na 3 roky. 
       Během schůze byla členská základna seznámena s finanční situací spolku za I. 
pololetí 2014 a s akcemi, které proběhly. Nedílnou součástí byl i návrh programu akci 
na rok 2015, který se váže na EHMK Plzeň 2015. 
       Předseda Klubu Joker podal informaci o průběhu činnosti klubu a současně sdělil, 
co se připravuje na rok 2015. 

 

     Mikulášská nadílka opět v Měšťanské besedě Začátkem 

prosince uspořádal SNP akci pod názvem Mikulášská nadílka pro sluchově postižené 
děti a slyšící děti neslyšících rodičů (CODA). Byl to její 3. ročník. 
Mikulášská byla opět podpořena Odborem sociálních služeb 
MMP a to jak finančně (zaplacení prostorů) tak osobně při 
nadílce. Odbor reprezentovaly dámy ve složení Jarmila Srbková 
a Karolína Vodičková. Po úspěchu 2. Ročníku se na ten třetí 
přihlásilo neuvěřitelných 72 dětí a přes 100 přihlížejících z řad 
rodičů, přátel, příbuzných či vychovatelek. Všechny děti byly 
obdarovány balíčky od HM Globus Chotíkov u Plzně a dětí 
členů navíc obdržely i dárek od  SNP a COOPu mezi kterými 
byly např. omalovánky, pexeso, hra Rytíři nezlob se či jiné 

propagační materiály  
organizace. Jako již 
tradičně přišel děti 
potěšit Mikuláš s an-
dělem a nechyběla 
ani všechny očeká-
vaná čertí babička s 
vnoučkem malým 
čertíkem. Děti se 
čertí babičky moc 
nebály a od anděla si 

dokonce vypůjčily křídla a všechny slibovaly, že i v dalším roce budou hodné.  



     Vánoční posezení Klubu žen proběhlo necelých čtrnáct dní před vá-

nočními svátky ve čtvrtek 11. prosince 2014 v prostorách spolku. Na tento den 
výbor Klubu žen pozval všechny svoje členky na vánoční posezení. Smyslem 
tohoto svátečního posezení  je, aby si všechny členky oddychly od vánočního 
shonu, vaření u plotny a pečení vánočního cukroví. Výbor pro všechny připravil 
slavnostní občerstvení. Všem se čtvrteční odpoledne velmi líbilo. 
 
 
 
 

 

     Kurz trénování paměti proběhl ke konci loňského roku v prostorách 

spolku. Byl to již třetí ročník a zúčastnilo se ho celkem 11 členů. Cílem kurzu je, 
aby si všichni účastníci osvěžili svoji poměť. Během jednotlivých sezení si všichni 
osvojili jednotlivé druhy technik, které napomáhají k udržení paměti.  
       A pro dlouhé zimní večery, abyste se nenudili, tak vám předkládáme něco na 
osvěžení paměti. Doplňte druhého do dvojice: 
 
Laurin a ……………………………………………..        Pat a ………………………………………………….. 
Kain a …………………………………………………        Křemílek a …………………………………………. 
Kleopatra a ………………………………………..        Čert a  ……………………………………………….. 
Spejbl a ……………………………………………..         Hanzelka a ………………………………………… 
Adam a ………………………………………………         Voskovec a ……………………………………….. 
Cyril a ………………………………………………..         Romeo a …………………………………………… 



     Výstava - Znakový jazyk ve světě Plzeň je v roce 2015 

Evropským městem kultury a tak se i SNP rozhodl, že bude "světový" a 
veřejnosti představí výstavu s názvem Znakový jazyk ve světě, kde 
si návštěvníci Café Restaurantu Kačaba budou moci prohlédnout 
tabla se znakovým jazykem v různých zemích světa. Přijďte se 
podívat, jak se v USA, Německu, Portugalsku, Maďarsku a jinde 
znakují slova jako je např. káva, čaj, pivo, auto, čokoláda. Buďte 
světoví nejenom v jazyce mluveném ale i tom znakovém :). Výstava 
začne 5. 2. a bude trvat do konce měsíce.  
 
 
 

Pozvánka na  
 
         Pátek 16. ledna 2015       14.30 h.     Z Lochotína na Roudnou napříč historií 
              sraz Lochotínský pavilon (zastávka tram. 
                             č. 4, zastávka ZOO) 
 
         Sobota 17. ledna 2015    17.30 h.     Slavnostní zahájení oslav Plzeň 2015 
                          (sraz 17.15 h. U Branky)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury Po dlouhých 

jednání s městem Plzní resp. Plzeň 2015 se SNP podařilo vyjednat akce, které 
budou tlumočené do ZJ v rámci akce Plzeň 2015 -  Evropské hlavní město kultury. 
První akce pod názvem Toulání po skrytých místech města - Z Lochotína na 
Roudnou napříč historií a jaká že je trasa: Lochotínský park - bývalá Klotzova 
zahrada - bývalý židovský hřbitov - Zapomenutá zahrada - U pramenů - Roudná s 
překvapením. Vstupenky se rezervují na www.plzenskavstupenka.cz (popř. u pí 
Voříškové) za 15,-/osoba. Ti, co se přihlásili do 1. 1. 2015 si vstupenky nerezervují. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 1. je datumem, kdy se "otevře Plzeň" a dojde k slavnostnímu zahájení oslav 
rámci Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury a ani neslyšící nebudou chybět. 
Mají totiž možnost shlédnout slavnostní zahájení u Studijní a vědecké knihovny 
(Smetanovy sady 2 - "U Branky"), kde bude u LED TV přítomen tlumočník do ZJ a 
pro neslyšící bude vyčleněn prostor (označen praporkem). Zahájení začíná již v 
17,30 hodin. Z technických důvodů nelze tlumočit na náměstí. 



           

 
 

7. 1. středa 15,30 Přednáška:ZTP („PřeSPo“ V.)  

16. 1. pátek 14,30 Z Lochotína na Roudnou napříč historií - pochod 

31. 1. sobota  Zimní turnaj 4 řad x 6.kolo - Joker 

  5. 2. čtvrtek 16,00 Výstava Znakový jazyk ve světě – Café Kačaba 

   18. 2. středa 15,30 Přednáška: Autostopem za polární kruh („PřeSPo“ V) 

   20. 2 pátek 15,30 Členská schůze 

   28. 2. sobota  Putovní pohár – Dvojboj karty 

   18. 3. středa 15,00 Soutěž dáma – Člověče, nezlob se 

   25. 3. středa 15,30 Přednáška: téma upřesníme („PřeSPo“ V.) 

 

Výbor Spolku neslyšících Plzeň 
zve všechny své členy a přátele 

            v pátek 20. února 2015 od 15.30 hodin na 

 

       ČLENSKOU SCHŮZI, 
              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 – Pavel Pešek , 55 let 
               Zdeněk Hyťha, 55 let  

  
 

 
 
 
 
 
 

 

       

 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

Program akcí ve Spolku  leden - březen  2015 

0090lednulednu08000802008 

dobře bavili. 



http://www.snplzen.cz/aktuality

