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Jarní a velikonoční úvaha 

 
     Tak, a máme tady opět jaro. První jarní den nás 
mile překvapil svým hřejivým sluníčkem, i kdyxž 
druhý den byl nemile chladný.  Příroda se začíná 
pomalu zelenat a zvířata se probouzejí ze svého 
zimního spánku.  
     Tak jak se k životu probouzí matička příroda, tak 
se i my začínáme pomalu dostávat do svého tempa. 
Nastalo totiž období, kdy se začínáme věnovat 
zahrádkám a chceme také ozdobit naše balkóny. 
     A do toho všeho jsme ještě byli svědkem čás-
tečného zatmění slunce, které svým zatměním na 
chvilku změnilo teplotu, což každý z nás pokud byl 
venku mohl poznat na svoji kůži. 
     V letošním roce hned na začátku měsíce dubna 
na nás čekají velikonoční svátky, které nám připo-
menou křesťanské svátky zmrtvýchvstání Páně. 
Počátky Velikonoc začínají 40denním postním 
obdobím Období svátků sahá do pohanských dob, 
kdy lidé oslavovali příchod jara a plodnosti. 
Plodnost a nový život symbolizují vajíčka. Vše začíná 
Zeleným čtvrtkem, pak Velkým pátkem, Bílou 
sobotou a končí to Velikonoční nedělí. 
     A protože chceme, aby Velikonoce  byly voňavé, 
hravé a milé, tak začínáme zdobit svoje obydlí, bar-
víme vajíčka a pleteme si pomlázku. Nesmíme také 
zapomenout na kočičky, které ozdobené vždy 
krásně zvelebí naše obydlí. A tak vám přejeme, 
abyste si užili krásně toto sváteční období. 
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Poznávání plzeňských kostelů 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

 
Žebravý řád svatého Františka přišel ve 13. století do Plzně a zde si františkáni 

postavili svůj klášter s kostelem  v jihovýchodní městské části při hradbách. V současné 
době se nachází v ulici, která je po  nich pojmenovaná, Františkánská. Františkáni byli 
hodně oblíbení mezi lidmi a proto dostávali dary. Rozvoj kláštera byl přerušen husity, 
kteří klášter značně poškodili. Jeho obnova proběhla v letech 1434-59 a vyžádala si 
velké náklady. V 15. století se uchýlila do Plzně pražská metropolitní kapitula a ve 
zdejším klášteře se  uchovávaly listiny i poklad svatovítského chrámu. V roce 1574 zde 
žili pouze dva bratři. Nejhorší období bylo na počátku třicetileté války. Mansfeldovo 
vojsko  při dobytí města prolomilo hradby za klášterem, který byl značně poničen. 

Na konci 18. století vydala vláda ustanovení, že se v klášterním kostele budou 
konat bohoslužby v němčině pro téměř tisícovku místních německých usedlíků. Klášter 
i kostel si zachoval svoji původní podobu z doby raně gotické. Troj-lodní kostel má 

gotickou žebrovou klenbu a gotický vítězný oblouk. 
Prostorné kněžiště má sklenutou gotickou křížovou 
klenbou. Nejvzácnější památkou kostela je hlavní 
oltář, který pochází ze 17. století. Je nádherně 
vyřezávaný a ozdobený velkým obrazem 
znázorňujícím „Nanebevzetí Panny Marie“, kopií 
Rubensova obrazu. V horní části se nachází menší 
oválný obraz Nejsvětější Trojice. Oba obra-zy byly 
namalovány v 2. polovině 17. století. Roku 1692 byla 
nad svatostánkem umístěna gotická dřevěná socha 
Panny Marie, podobná soše z chrámu sv. Barto-
loměje. 

Na bocích kostela bylo postupně vystaveno 
několik kaplí - vysoká kaple Nejsvětější Trojice (r. 
1611), kaple sv. Antonína (2. pol. 17. st.), kaple s 

jeskyňkou Panny Marie Lurdské (19. stol.). Kostelní věž stojí na severní straně v rohu 
mezi východní zdí boční lodi a severní zdí kněžiště a je kryta cibulovitou břidlicovou 
střechou. K jižnímu boku kostela se připojuje jednopatrová budova kláštera, stavěná 
do pravidelného čtverce. V gotických ambitech v přízemí se nachází pozoruhodná 
kamenná kazatelna z roku 1543 a na východní straně ambitů přiléhá stará 
gotická kaple svaté Barbory se vzácnými nástěnnými malbami z doby kolem roku  
1460. 
     V současné době zde sídlí farní úřad od svatého Bartoloměje. Členové 
františkánského řádu, kteří  působí v Plzni nebydlí v klášteře, ale v soukromém bytě na 
sídlišti Vinice. 



Spolkový život 
 
 
 
 
 
 
 

Bilanční členská schůze proběhla v pátek dne 20. února 2015, které se 

zúčastnilo celkem 38 členů. Hlavním programem bylo seznámit členskou základnu 
s tím, jak Spolek zajišťoval služby a finančně hospodařil v roce 2014.  

     Veškeré důležité ukazatele byly zpracovány formou prezentace, kde bylo krás-
ně vidět, jak spolek hospodaříl v porovnání s předcházejícími lety. V roce 2014 se 
povedlo dostat organizaci do plusových čísel.  
     Tlumočnická služba vyčerpala všechny finanční prostředky a vykázala ještě 30 
hodin, které nebylo možné proplatit z důvodů nedostatku financí. 
     V sociaálně aktivizační službě byl nárůst poradenské činnosti oproti minulému 
období.  
     Dále pak předseda Klubu Joker seznámil všechny přítomné s akcemi, které se 
udály v minulém roce. Za klub šipekbylo konstatováno, že v roce 2014 oslavil klub 
již 15. výročí od svého založení. 
     Závěrem bylo poděkováno všem přítomným, že svojí přítomnosti na akcích 
podporují Spolek v jeho aktivitách. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SKN Plzeň – oddíl stolního tenisu     

 

vás všechny srdečně zve ve dnech 16. – 18. 4. 2015 na 
 

mezinárodní turnaj ve stolním  tenisu 
 

u příležitosti 65. výročí od  založení za účasti družstev z ČR, Japonska a Rakouska 
 
 

Program turnaje:  
 

čtvrtek 16. 4. od 16.00 h.   Mezinárodní utkání mužů a žen 
    SKN Plzeň – FDTT Tokyo (Japonsko) 
    SKN Vyšehradská ulice, Plzeň 
 
 

pátek 17. 4.  od 16.00 h.     Výstava fotografií k založení oddílu 
    SKN Vyšehradská ulice, Plzeň   
 
 

sobota 18. 4. od 8.30 h.      Mezinárodní turnaj družstev mužů a žen 
 

                           14.15 h.      Turnaj jednotlivců mužů a žen 
    Obě akce se konají v Sokole V., Klášterní ulice, Plzeň   
 

         19.00 h.       Sportovní večírek 
    Saloon Roudná, Na Roudné 17, Plzeň   



Spolek a Plzeň 2015 V pátek 16. 1. 2015, v  předvečer slavnostního zahá-

jení  oslav Evropské hlavní město kultury  Plzeň 2015 se plzeňští neslyšící sešli na 
akci, která se nazývala  Objevujeme město Plzeň. Jednalo se o toulání po skrytých 
místech města s netradiční architektonickou procházkou, která byla doplněna vý-
kladem o navštívených lokalitách.  
     Trasa vedla z Lochotína na Roudnou a kopírovala její historii. Navštívili jsme Lo-
chotínský pavilonek, který jako jediný zbyl z plánovaného lázeňského areálu, který 
se realizoval v roce 1832, ale již v roce 1849 byl prodán Měšťanskému pivovaru. 
Největší zásluhu na založení Lochotínského parku měl poslední  královský purk-
mistr Martin Kopecký a nejvyšší purkrabí českého království Karel Chotek. Cestou 
jsme se stavěli na Chotkově sedátko, odkud byl v minulosti překrásný pohled na 
město Plzeň. 
     Nesmíme také zapomenout na bývalý židovský hřbitov, který se nachází při 
hlavní silnici směrem na Most. 
     Dalším cílem byla Klotzova zahrada, která v současné době velmi chátrá. Na 
zdejší zahradě asi s největší pravděpodobností byl postaven první tenisový kurt 
v Plzni.  Naše kroky pak vedly směrem k roudenským pramenům. Cestou jsme si 
nemohli nevšimnout Zapomenuté zahrady, která patřila v minulosti jednomu 

z bachařů  v plzeňské 
věznici. Dnes se tam 
konají oslavy jablek. 
     A pak hurá smě-
rem na prameny a 
následně pak na hřbi-
tov a kostel Všech 
svatých. U pramenů 
jsme se dozvěděli, že 
kdysi byla voda pitná 
a byla dopravována 
dřevěným korytem až 
na plzeňské náměstí 
do kašen. V dnešní 
době není pitná ani 
po převaření. Jeden 

z účastníků procházky zavzpomínal, jak to zde vypadalo za 2. světové války. 
Prameny se nacházejí v lokalitě, které se říká Amerika. Bylo zde asi 30 domků pro 
nejchudší lidi a v nich bydlelo asi 150 lidí. Během 2. světové války se zde nacházely 
protiletadlová děla, kterých bylo celkem 6. Zaměřovače u nich dělaly mladé 
německé slečny ve věku 18-22 let. Poslední zastávkou byl kostel a hřbitov, který 
se v současné době opravuje. Všem se tato procházka historií  s  průvodci z ob-
čanského sdružení Maják Plzeň líbila. Akce byla tlumočena do ČZJ Hanzlíčkem. 



Zahájení oslav Plzeň 2015 proběhlo v sobotu  17. ledna 2015 na náměstí 

Republiky. Kdo se chtěl dostat na náměstí, musel se zúčastnit jednoho ze čtyř 
pochodů, který končil na náměstí. A tak i zvídaví a nedočkaví neslyšící se zúčastnili 
tohoto pochodu. Chtěli na vlastní oči vidět, co bylo přichystáno na zahájení, neboť 
proběhlo na setmělém náměstí.  

     Kdo se toulal 
před zahájením ak-
ce v prostorách ur-
čených pro divá-
ky, měl možnost 
na interním okru-
hu sledovat zají-
mavé rozhovory 
s osobnostmi, kte-
ré se podílely na 
akcích v rámci za-
hajovacího dne. 
Rozhovory byly 
tlumočeny do ČZJ. 
     Ti, co se ne-
chtěli mačkat na 

náměstí, pak měli možnost se sejít na vyhrazeném místě u velkoplošné TV 
obrazovky, kde byl zajištěn tlumočník do ČZJ. Největším překvapením byl 
provazochodec ze Švýcarska, který šel po laně dlouhém 242 m, a měl převýšení 30 
m.  Pouze počasí této akci moc nepřálo.  I takové krásné ledové obrazy bylo mož-
né vidět v den zahájení. Akci tlumočil Mgr. M. Hanzlíček. 
 
 

Festival světla probíhal v rámci projektu Plzeň 2015. Akce se konala 

v termínu 20. – 21. 2. 2015.  Na  festivalu se ukazovaly různé druhy výtvarných 
prvků, kde základem bylo světlo od umělců z Čech, Japonska, Francie, Německa a 
Irska.   A  neslyšící v počtu 20 osob si nenechali takovou atrakci ujít a byli zvědaví, 

jak to  vypadá. Trasa sice 
začínala v prostorách Depa, 
ale my jsme začínali na 
opačném konci celé trasy, 
která začínala v Plzeňském 
Prazdroji.  
     První expozicí byl 
žárovkový mrak, který se 



skládal z 1 000 kusů prasklých žárovek a několika dalších, 
které svítily. Hlavní myšlenka mraku byla v tom, že se 
lidé mají mezi sebou domluvit a pak najednou mrak 
rozsvítit a zhasnout.  
     Největší úspěch měla expozice, která byla umístěna 
ve sklepě místního pivovaru, neboť se tam podávalo pivo 
zadarmo.  Díky pochopení místní dobrovolkyně, jsme 
měli možnost vidět samotného autora světelné 
expozice, kterým byl Němec. Sám autor nám pak 
vyprávěl o nejlepší své ukázce na tomto festivalu. 
Vyprávění bylo tlumočeno do ČZJ tlumočníkem spolku. 

     Celkem jsme shlédli 6 různých exponátů, které se nacházely vždy na jiném 
místě v centru města. Další zajímavou expozicí bylo videomapping a pak obrovské 
srdce, které reagovalo na různé pohyby díky tomu, že mělo v sobě počítač a LED 

světla. Srdce bylo umístěno v prostorách Korandova sboru. Bylo velmi zajímavé 
vidět, co se se světlem dá všechno dělat. 
 

Plzeňský turnaj ve stolním tenise proběhl v sobotu 28. února 2015 

v prostorách Sokola V.. Pořadatelem se stal oddíl stolního tenisu při SKN Plzeň. Na 
tunaji bylo 26 mužů a 6 žen, z toho 11 neslyšících mužů a 2 ženy. Muži i ženy hráli na 3 
vítězné sety a hrálo se dohromady, slyšící i neslyšící. V rámci turnaje pak hráli neslyšící 
muži i ženy dohromady na 3 vítězné sety. Celkovým vítězem se stal Josef Růžička 
z Unionu Plzeň a i další místa na stupínku vítězů obsadili slyšící hráči. Jediný neslyšící 
hráč, který postoupil do vylučovacího systému byl Jaroslav Helus z Plzně. Neslyšící ženy 
nepostoupily ze svých skupin. Vítězem ve skupině neslyšících se stal Roman Šlechta 



z SK Olympia Praha SPS, druhé místo patřilo Zdeňkovi Hyťhovi a třetí Jaroslavu 
Helusovi, oba ze SKN Plzeň. 
Ve čtyřhře se pár Helus-Roubíček umístil na druhém místě. Celá akce byla velmi zdařilá 
a úvod akce byl tlumočen do ČZJ panem Hanzlíčkem. 
 
 
 

   Zveme Vás  
 

 je modelové město dětí, které bude vypadat jako oprav-
dové město. Bude mít vlastní městský úřad, úřad práce, 
vysokou školu, banku, různé dílny, restauraci aj. Děti ve 
městě si budou vařit, psát, tancovat, vyřizovat objednávky, 
hrát divadlo, podnikat, jezdit taxíkem, chodit k volbám a řídit 
město. Děti se budou ve městě volně pohybovat a  samy se 

budou rozhodovat. Děti se tady naučí základy demokracie. 
     Mini-Plzeň 2015 bude 1. městem dětí v České republice a je určen pro děti ve věku 
8 – 15 let. Děti budou moci do tohoto města 
chodit od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin 
v měsíci červenci. 
     V tomto městě bude mít také dětskou 
kancelář Spolek neslyšících, kde se děti budou 
moci naučit český znakový jazyk. Cílem je, aby 
děti pochopily, jak neslyšící mezi sebou 
komunikují. Po celou dobu této akce budou 
přítomní 3 zástupci z našeho spolku.                                     
Nápad vytvořit město, které bude patřit jenom                                     Foto Regensburk 2013 

dětem vzniklo  roce 1979 v Mnichově jako místo, kde se můžou setkávat 
neorganizovaně děti a mládež. Tato akce se koná v Mnichově vždy jednou za dva roky. 
Tento projekt už převzalo víc než 200 měst ve světě. Nějvětší úspěch má v Japonsku, 
kde je už ve 40 městech.  



 
           

 

 

16. 4. čtvrtek 15,00 Kvízová městská soutěž 

22. 4. středa 15.30 Přednáška v rámci „PřeSPo“ V. 

1.  5. pátek 17,00 Odhalení pomníku generála Pattona 

2. 5. sobota   9.45 Zájezd Atomový kryt Míšov 

       6. 5. středa 16,00 Oslavy osvobození Plzně 

14. 5. čtvrtek 15,30 Den matek 

22.-24.5. Pá-Ne  Apetit festival – vybraní kuchaři 

     27. 5. středa 15,30 Přednáška v rámci „PřeSPo“ V. 

     30. 5. sobota 10,00 Den dětí - Westpark 

     11. 6. čtvrtek 16.00 Muzeum knihtisku 

     18. 6. čtvrtek 15,30 Den otců 

     20. 6. sobota   7,30 Zájezd Tachov a Svojšín 

     29. 6. pondělí 10,00 Mini-Plzeň 2015 - zahájení 

 
Výbor Spolku neslyšících Plzeň 

zve všechny své členy a přátele na zájezd na 

zámek Tachov a Svojšín, 

v sobotu 20. června 2015.  

Odjezd je v 7.30 hodin z CAN  Husova ul., Plzeň. 
                                  Přihlášky přijímá paní H. Jonášová      

        
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 – Hana Jonášová, Alex. Kiričenko  , 65 let 
               Findejs Jiří, 60 let  

 
 

 
 
  

 

 Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň  
jen pro vnitřní potřebu.                                                          

Program akcí ve Spolku  duben - červen  2015 
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dobře bavili. 
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