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Prázdninové zamyšlení 
 
     Letošní čas dovolených a školních prázdnin neza-
číná podle našich představ. Venku je počasí, že bys 
psa ven nevyhnal a děti přemýšlí, co o letošních 
prázdninách budou dělat. I my dospěláci vedeme 
úvahy o tom, kam letos složíme svojí hlavu, aby-
chom si aktivně odpočinuli.  

 
 
 

     A my vám chceme trochu pomoci a poradit vám, 
kam se můžete letos o prázdninách podívat. Děti 
budou mít v první polovině července svoje městeč-
ko  v hale Lokomotivy. V městečku se naučí, jak si 
vydělávat peníze a hospodařit s nimi. 

 
 

     Nás dospěláky čekají zajímavé akce. První zají-
mavou akcí je výstava obrazů plzeňského rodáka, 
který maloval Maurské náčelníky. Ti, koho obrazy 
moc nezajímají, tak se může přijít podívat koncem 
srpna na Šídlovák, kde opět bude zábavné odpo-
ledne. A může s sebou vzít i svoje děti nebo vnou-
čata, neboť tam bude pro ně překvapení.  

 
 

     Těm, kteří se nechtějí nikam vydat, doporuču-
jeme projít si střed města a podívat se na překrásné 
sochy české sochařky Lea Vivot, která žije v Kanadě. 
Už jenom pohled na tyto umělecká díla vyvolává 
krásný příjemný pocit ze života.  

 
 

     Na závěr zamyšlení přejeme všem krásné prožití 
jak dovolených, tak i prázdnin a budeme se opět tě-
šit na setkání s vámi na začátku školního roku.  

 
Plzeň 2015 

 
29. 6. – 17. 7. 2015 
Zahájena Mini-Plzeň 
v hale Lokomotivy 
(akce je pro děti) 
 
 

19. 9. 2015 
Sousedské procházky 
Procházky s 
hendikepem 
 
 

Obsah 

 
 
 

Seriál o kostelích 
Spolkový život 
Program akcí na 
III./IV. 
 

 
Výstava 

 
V úterý 4. srpna 2015 
od 17 hodin bude 
výstava plzeňského 
malíře ve znakovém 
jazyce



 
Poznávání plzeňských kostelů 

Kostel svatého Jana Nepomuckého 
 

 
     V dnešním povídání o kostelech se zaměříme na kostel, který se nachází na 
rohu Klatovské ulice a Chodského náměstí. Historie je spojena s působením 
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, tedy Otců Redemptoristů. Tento řád při-
chází do Plzně v roce 1907, ale už v roce 1909 má plány na stavbu kostela a 
k němu přilehlého kláštera. Kostel se začal stavět v letech 1908 – 1911 stavební 
firmou Müler a Kapsa, která pocházela z Plzně. V roce 1911 byl kostel dostavěn 
včetně dvou věží a 22. října téhož roku byl vysvěcen. Přilehlá stavba kláštera byla 
zahájena v roce 1930. 

     Stavba kostela je dlouhá 50 metrů a je 
provedena v pseudorománském stavebním 
slohu. Hlavní kostelní loď měří 34 metrů a 
v jejím čele na oltář svatého Jana Nepomuc-
kého. Vnitřek kostela zdobí štuková výzdoba a 
vitrážová okna s motivy světců. Velkou zají-
mavostí kostela je síň, která se jmenuje Zpěvní 
síň, která je postavena po levé straně pod 
kůrem. 
     Další zajímavostí této stavby jsou na zá-
padní straně dvě věže, které jsou vysoké 63 
metrů a mají 4 zvony, které se jmenují Jan 
Nepomucký, Alfons, Gerard a Klement, Panna 
Marie Ustavičné Pomoci  a Josef. Zvuk zvonů 

byl naladěn podle benediktinských zvonů v Jeruzalémě. Do Plzně se přivezly v září 
1911. V roce 1917 byl zvon Josef a Jan použit pro vojenské účely. Za 2. světové 
války byly zabaveny všechny 4 zvony pro vojenské účely. V současné době má 
kostel jen jeden zvon, který váží 600 kg a jmenuje se Maria Anna. Zvon byl ulit díky 
aru paní JUDr. Anny Fremundové z Plzně a byl zhotoven v Brodku u Přerova. 
     I tento kostel má svoje jesličky, které vznikly v letech 1947-1950 a jmenují se 
Plzeňské jesličky.  Návrh na jesličky vytvořil Jan V. čermák v roce 1943 a byly zho-
toveny sochařem Františkem Bartošem v Hradci Králové. V jesličkách vidíme sva-
tého Bartoloměje, za ním je ředitel první české školy v Plzni Jan Rychtařík. Dále 
vidíme profesora Josefa Františka Smetanu, starostu Františka Pecháčka, J. K. Tyla, 
pracovníky sladovny a dělníky Škodových závodů. 
     V roce 2005 se v kosteledokončila generální oprava varhan, které jsou nejlépe 
zachovaným nástrojem romantického typu v naší republice. 



Spolkový život 

 
Setkání spolužáků 

 
     V pátek 17. dubna 2015 proběhlo setkání bývalých spolužáků z let 1954-1966 
z mateřské a základní školy v Praze, Holečkově ulici. Sraz spolužáků zařizovala paní 
Jonášová z Plzně a setkání proběhlo na netradičním místě, a to v Plzeňském 
Prazdroji. Proč právě tam? Účastníci se chtěli podívat, jak vypadá výroba a provoz 
nejslavnějšího pivovaru v naší vlasti. Posledním místem exkurze byla návštěva 
sklepa, kde bylo možné si ochutnat nepasterizované pivo, které se čepovalo 
z dřevěných sudů, 
tak jak to bylo 
v minulosti. Pivo 
všem chutnalo a 
někteří si šli ještě 
pro další ochutná-
vku. Prohlídka ce-
lého pivovaru byla 
tlumočena do ČZJ, 
kterou zajišťoval 
tlumočník ze Spol-
ku neslyšících.  Pak 
se šlo na oběd do 
největší restaurace 
u nás, a to na Spilku, která se nachází přímo v areálu pivovaru. Vejde se tam až 
600 osob.  Po dobrém obědě jsme se vydali prohlédnout střed města a podívali 
jsme se i do  prostor Spolku neslyšících, kde jsme si v klidu krásně popovídali. 
Vzpomínání na školní léta se nám povedlo. 
 

Spolek neslyšících a oslavy osvobození Plzně 
  
     Dne 1. května 2015 se uskutečnilo slavnostní 
odhalení pomníku generála Pattona, který jako 
první přijel se svojí armádou do Plzně a přivezl ji 
svobodu. Této akce se zúčastnil i jeho vnuk 
George Patton Watters  a vnučka Helen Patton, 
která potom dne 3.5. zazpívala Plzeňákům. 
Samotného odhalení pomníku se jako přihlížející 
zúčastnili i neslyšící díky tomu, že slavnostní 

pietní akt byl tlumočen do znakového jazyka. 



     Další akce proběhla v sobotu 2. 5. 
2015 a to ve vesnici Míšov. Zde jsme 
navštívili Atom muzeum, které se na-
chází v  Plzeňském kraji, a  bylo ote-
vřeno 17. 8. 2013.  Objekt byl vystaven 
v roce 1964 – 67 českou stavební firmou 
Vojenské stavby. Vnitřní vybavení však 
bylo dodáváno Sovětským svazem. 
Objekt je veliký 40 x 40 m a měl několik 
místností. Celá stavba stála 480 milionů 

Kč a i náklady na provoz  hradila Československá republika. V těchto místnostech 
byla po celou dobu teplota pouze 6 stupňů C.. Muzeum se nachází v původním 
sovětském vojenském objektu, kde byly uloženy hlavice atomových raket. Od roku 
1965 – 1990 na tomto pozemku nikdy nebyl český občan. V 90. letech zde byly 

uloženy bankovky  a mince z doby, kdy jsme byly federativní republikou a pře-
cházelo se na měnu pouze českou. Na začátku tohoto tisíciletí zde byly uloženy 
ostatky 4 400 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří jsou v současně době pietně 
pohřbeni na vojenském hřbitovu v Chebu. Muzeum založila skupina nadšenců, 
která je sdružena v Nadaci Železné opony. Podobný objekt se nachází 
v Rozvadově.  Celá prohlídka byla opět tlumočena do ČZJ. 
 
 
 
 

Poslední akcí v rámci osvobození Plzně byl slavnostní pietní akt „Díky, Ameriko!“, 
který proběhl dne 6. 5. 2015 za účastni vládních a stranických osobností. Akce se 



zúčastnili vojenští veteráni z Ameriky a Belgie. 
Přítomen byl předseda vlády ČR pan Bohuslav 
Sobotka, ministr vnitra pan Chovanec, ministr 
národní obrany pan Stropnický a představitelé 
států a ambasád Slovenska, Velké Británie a USA. 
V Neposlední řadě i zástupci města Plzně a 
Plzeňského kraje. Začátek pietního aktu byl velmi 
originální, protože nad hlavami všech přítomných 
proletěly stíhačky Gripen, které vzdaly hold těmto 
oslavám. Po přednesených projevech hostů pak 
následovalo pokládání věnců k pomníku Díky, 
Ameriko! Díky tlumočení do ČZJ mohli být i 
neslyšící přítomni těmto velkým oslavám. 

 
 

Fresh festival v Plzni 
 
     Už jak bývá zvykem v měsíci květnu, tak i letos v termínu od 22.-24. května 
2015 proběhl v Plzni Fresh festival (dříve Apetit festival). Jedná se o 
gastronomický festival, kde nejznámější kuchaři předváděli vaření různých 

specialit. 
Ochutnávku 

pak prováděli 
čtyři náhod-
ně vybraní di-
váci. Letos se 
povedlo, že 
mezi těmi 
šťastnými byl 
i pan Ivan 
Slučiak, který 
je neslyšící. 
Komunikační 

bariéra neby-  
la, protože 

festival byl tlumočen do znakového jazyka  tlumočníky ze Spolku neslyšících.  
Z nejznámějších tam byl Vodochodský, Gondíci s.r.o, Pohlreich, Hrubešová a  
blogérka Koko. Mezi méně známé gastronomické ochutnávky pak patřila jídla 
z extrémního cateringu, kde si návštěvníci mohli ochutnat jídla z hada, krokodýla a 
zebry.A že tato originální jídla chutnala.  A všemu tomu vévodilo počasí, které bylo 
bez jediné kapky deště. 



Konference ZČU 

 
     V rámci projektu Rovné příležitosti pro všechny, 
který je zaměřený na zdravotně postižené zájemce o 
studium proběhlo ve dnech 25.-26. 5. 2015 setkání se 
žáky ze základních škol v prostorách Techmanie. Zde se 
prezentovaly zástupci neslyšících, nevidomých a také 
tělesně postižených a dětem přibližovali jednotlivé 
problémy ze své vady. Na setkání přišli i žáci z plzeňské 
školy pro sluchově postižené, kteří si mohli vyzkoušet 
pomůcky z jiných zdravotních skupin. Informace o 
sluchově postižených podávali zástupci Spolku nesly-
šících spolu s neslyšícími. Na obrázku vidíme chlapce ze 
školy pro neslyšící v Plzni, jak se jim podařilo roztočit 
talíře nad hlavou.  
 

 
                                              Spolek neslyšících Plzeň 

                                        Vás srdečně zve na výstavu 

 
 

plzeňského malíře novozélandských Maorů  

 

Gottfrieda Lindauera, 

 

která se uskuteční v úterý 4. srpna 2015 od 17 hodin 

v prostorách Masných krámů, Pražská ul., Plzeň. 

 

 

 

 

Výstava je tlumočena do znakového jazyka! Vstup 50 Kč. 

 
 
 
 

Den dětí 
 
     Předposlední květný den byl ve znamení svátku Dne dětí ve Spolku neslyšících. 
Letošní již 3. ročník proběhl netradičně na „Divokém západě“ ve West parku a jak 
je již zvykem, opět v rámci integrace neslyšících a slyšících dětí, kteří mají ve své 
rodině někoho sluchově postiženého. Na divokém západě se děti seznámily 
s kovboji a také s indiánkami, které jim předvedly tradiční indiánské tance. Na 
závěr taneční ukázky si všichni mohli zatančit tanec přátelství. Aby se děti  mohly 
pohybovat po divokém západě, musely si samy vyrobit indiánskou čelenku, popř. 
se musely namalovat indiánskými barvami. Během celé pouti divokým západem se 
mohly děti seznámit s rýžováním zlata, vrháním tomahavku, střelbou z luku, jízdou 
na poníkovi a mohly si vyzkoušet i nefalšované vězení.  Aby vše děti zvládly bez 



jakékoliv únavy, bylo nutné také udělat přestávku, při které si děti mohly samy 
opéct špekáček. Celá akce se mohla uskutečnit díky pochopení Plzeňského kraje a 
různých sponzorů ohledně dárků. Pouze počasí si s námi zahrávalo, ale radost dětí 
to nezkazilo. Vše bylo tak jak je již zvykem tlumočeno do ČZJ tlumočníky spolku. 

 
 
 

Výbor Spolku neslyšících Vás zve na… 
 

Akce je určena pro děti od 10 – 15 let a proběhne v hale 
Lokomotiva, Úslavská ul., Plzeň od pondělí 29. 6. do pátku 
3. července 2015 vždy od 10 – 17 hodin. 
Vstup je pro děti zdarma. Dospělí se mohou přijít podívat. 
Spolek neslyšících bude na stanovišti číslo 28. 

 
 

V sobotu 5. září 2015 od 13 hodin se koná akce na Ranči 
Šídlovák s názvem  

Slyšíme se na ranči? Aneb s čerty (ne)jsou žerty, 
která je určena všem neslyšícím a jejich přátelům, a nejen jim. Moderuje Zdeněk 
Lahoda. Vystoupí hudební skupina DOZP Stod. Bude tam pohádka, soutěže atd. 
 
 
 

 

V sobotu 19. září 2015 od 14 hodin se koná  

Procházka v okolí věznice Plzeň – Bory. 
Dozvíte se, kde byl hřbitov nebo nemocnice pouze pro vězně 
nebo kde byla poslední poprava. Sraz na konečné tram. č. 4 na 
Borech ve 13.45 h. Přihlášky u paní Mgr. Voříškové.                          
Akce je tlumočena do znakového jazyka. 



 
 

           

 

 

29.6.-3.7. Po-Pá 10-17 Mini Plzeň 2015, hala Lokomotiva, Úslavská ul. 

   Výlet do Prahy 

4. 8. úterý 17,00 Výstava obrazů malíře Lindauera 

   1.turnaj v minigolfu neslyšících 

      5. 9. sobota 13-17 Slyšíme se na ranči? 

18.-19.9. Pá-So  Dny vědy a techniky 

19. 9. sobota 14.00 Sousedské procházky – věznice Bory (pro neslyšící) 

     19. 9. sobota  Procházky s handicapem (pro veřejnost) 

     23. 9.  středa 15,30 Přednáška „PřeSPo V.“ 

        
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 – Otilie Jiříčková, 80 let 
                                       Šilhánková Anna, 55 let 
                                       Čmilová Libuše, 75 let 

 
Nepřehlédněte! ME neslyšících ve sportovní střelbě se koná ve dnech od 2. – 9. 

srpna 2015 v Plzni na Armádním střeleckém stadionu v Plzni – Lobzích. 
 
 

 
 
  

 

  
 

 
 

 
 
 

   

 Bonaparte- Martin Trik          Levné Látky Plzeň   
 
 
 

 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň  jen pro vnitřní potřebu.     

Program akcí ve Spolku červenec - září  2015 
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dobře bavili. 



http://www.snplzen.cz/aktuality

