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Zamyšlení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Letošní léto bylo nezvyklé svým počasím. Projevilo 
se to rekordními teplotami, které se naměřily v celé 
historii sledování teplot na našem území. Horko bylo 
tak velké, že skoro celý národ celé léto pobýval u 
vody.  Začátek školního roku nás zaskočil s mírně 
studeným počasím, což nás všechny velice potěšilo.  

 

     Další událostí v létě bylo veliké množství emigrantů 
ze států, kde se v současné době válčí. Tento problém 
postihl celou Evropu, která se s touto skutečností musí 
naučit vyrovnat.  

 

     Do těchto neočekávaných skutečností jsme  opět 
připravovali akci na Šídlováku pro všechny, kteří se 
přijdou na Ranč Šídlovák podívat. A můžeme  říci, že se 
nám akce opět vydařila.  

 

     Do konce roku nám už zbývá jen několik málo 
měsíců,  které se snažíme naplnit zajímavými akcemi. 
Pro všechny věkové kategorie pořádáme turnaj 
v minigolfu. I nepatrný sport přispívá k lepší atmo-
sféře a také k odreagování od veškerého dění. Opět se 
nám podařilo zajistit tlumočení vzpomínkového aktu 
na počest založení samostatného ČSR. Před samotným 
aktem chceme navštívit ještě starou židovskou 
synagogu, která byla opravena. 

 

     V posledním měsíci v roce opět pořádáme akce pro 
děti v podobě mikulášské nadílky. Letos Mikuláš a čert 
zavítají do prostor restaurace Alfa na Americké třídě. 
Dále plánujeme kurz míchání koktejlů pro mladší 
generaci našich neslyšících.   
     Na závěr přejeme všem krásný podzimní čas. 

 
 
 
 
 
 
 

Změna času 

Neděle 27. října 
změna ze 3 na 2 hod. 
 

Plzeň 2015 
Omluva za nekonání 
sousedských prochá-
zek s hendikepem 
dne 19. 9. z důvodu 
nezájmu veřejnosti 
 

Zveme Vás na: 

 
 

7. října  
Turnaj v minigolfu 
24. října  
Putovní pohár 
v Jokeru 
28. října   
Vzpomínkový akt ČSR 
3.prosince 
Mikulášská nadílka 
8. prosince 
Kurz míchání koktejlů 



 
Poznávání plzeňských kostelů 

Kostel ECM, sbor Maranatha – Farského sbor 
 

 
     Sbor Maranatha byl založen v Plzni v roce 
1923 metodistickou církví. Již v roce 1926 byl 
položen základní kámen k „Betlémské kapli“, 
která byla dostavena v roce 1927. Slohově je 
stavěna nejblíže ke kubismu, které se ukazuje 
v jednoduché formě. Vnitřek kaple je jedno-
dušší. Hlavním výtvarným prvkem je jed-
noduchá linie galerie. 
     Metodistická církev byla plně samo-statná 
a proto se mohla odpoutat od své mateřské 
církve v USA. Na začátku 30.let měla církev 
1200 osob, které byly během války pro-

následovány a vězněny. Po skončení 2. světové války proběhlo několik 
svateb mezi americkými vojáky a plzeňskými děvčaty.    
     Po skončení války sbor začíná opět svoji činnost, která je ukončena 
únorovou revolucí v roce 1948.  Po této době se scházeli členové na faře 
Československo hustitské. V roce 1991 byla církvi vrácena Betlémská 
kaple. Nová farnost vznikla v roce 1996 v Plzni na Lochotíně. 
                                                                                                                 (zkráceno www.umc.cz)     
 
 

 
    Kostel Sboru Dr. Karla Farského nechali 
postavit s novogotickými prvky němečtí 
evangelíci v r. 1865-1869. Do základů byl 
vložen i písemný vzkaz pro budoucí období. 
Kostel byl posvěcen v roce 1869. Ve věži je 
také zvonice. 
     22. 2. 1903 se v kostele konala první česká 
mše. Během osvobozování Plzně byl kostel 6. 
5. 1945 silně poškozen. Uvnitř je místnost pro 
48 uren. Kostel je pro 150 osob.  V kostele je 
obraz z roku 1868 a renesanční varhany.      
(zkráceno www.sumava.cz) 



Spolkový život 
 
 

Mini Plzeň 

 
     V roce 2015 
je Plzeň Evrop-
ským hlavním 
městem kultu-
ry. Nedílnou 
součástí těchto 
oslav byla akce 
konaná pro děti 
s názvem Mini 
Plzeň 2015 a 
proběhla v prv-
ní polovině měsíce července.  Jedná se o akci, která byla odstartována jako 
první v naší republice. Hlavním posláním akce bylo, aby se děti naučily 
samy orientovat ve skutečném světě dospělých. Děti samy vedly městský 
úřad, banku, úřad práce a také různé firmy, kde se učily děti pracovat. Za 
odvedenou práci pak dostaly plat, za který si mohly nakoupit co chtěly.  

     Spolek neslyšících se této dětské akce 
zúčastnil s vědomím toho, že je nutné 
propagovat znakový jazyk. Další myšlenkou 
bylo, že se neslyšící děti samy zapojí do této 
hry a tím se naučí komunikace ve světě 
slyšících a samotné orientace jako ve 
skutečném životě. Na akci bylo několik 
neslyšících dětí, kteří různé přistupovaly k této 
hře. Někteří byly odvážní a zvládaly to vše 
samy, někteří hledaly oporu mezi dospělými.  
     Jako první byl Jindra Hlaváček, který se 
snažil vše zvládat sám a byl slyšícími dětmi 
v celém městečku vnímán velmi pozitivně jak 
po stránce komunikace, tak i pracovně. 
V žádném případě se nejednalo o zneužívání, 
jak je to mezi neslyšícími vnímáno. Této akce 



se zúčastnily celkem 
3 neslyšící děti, což 
je na příjemné 
zjištění,  že se slu-
chově postižené děti 
nebojí komunikace. 
Interní denní noviny 
Mini Plzeň  s ním 
udělaly rozhovor a 
byl na stránkách 
těchto novin.  
   Všechny pracoviště 
pochopily, že mezi 

zdravou populací žijí i osoby s vadami sluchu a také tomu se snažili zaměřit 
své zaměstnance. A tak díky tomu vznikaly slovníky nebo pexesa pro 
jednotlivá pracovní uplatnění. Co říci na závěr? S akcí jsme byli velmi 
spokojeni, neboť splnila svůj účel. Zapojit neslyšící děti mezi zdravé děti a 
propagovat znakový jazyk. 

 
Zájezd na hrad a zámek 

 
     Rok uběhl jako voda a opět nastalo období, kdy náš spolek připravil pro 
své členy zájezd na hrad a zámek v rámci plzeňského kraje. V sobotu 20. 
června 2015 jsme se vydali do Tachova a Svojšína. V městě Tachově jsme 



navštívili nově zrekonstruovaný hrad, který byl otevřen v listopadu 
minulého roku. Jednotlivé místnosti se podařilo vybavit nábytkem, který 
odpovídal tehdejší historické době. Největším překvapením pro nás bylo, 

že nás provázel 
kastelán z Jízdárny 
Světců, který si náš 
pamatoval z před-
loňského zájezdu. 
Spolu s ním nás 
provázela pracov-
nice MÚ, která se 
podílela na vybavení 

zrekonstruovaného 
hradu.  Po prohlídce 
následoval oběd a 

pak přesun na zámek, tentokrát do Svojšína.  
     Na zámku jsme se dozvěděli, že patří obci Svojšín, která ho postupně 
rekonstruuje ze svého rozpočtu již několik let. Zámek v minulosti byl 
využíván různými institucemi včetně různých skladů. V současné době se 
opravuje a mají tam i vlastní kavárničku, kde se po skončení prohlídky 
pěkně odpočívalo. Až na drobnou přeháňku se všem zájezd velmi líbil. 
Výhodou všeho bylo, že vše opět bylo tlumočeno do ČZJ našimi 
tlumočníky. 

 
Neslyšící na výstavě obrazů 
 
     V rámci oslav Plzeň 2015 se podařilo do Plzně dovézt Západočeskou 
galerií unikátní soubor obrazů plzeňského rodáka  Gottfrieda Lindauera. 
Jednalo se o 40 portrétů Maorů z konce 19. století. To nás vedlo k tomu, 
abychom se pokusili neslyšícím přiblížit další významnou plzeňskou 
osobnost formou návštěvy 
galerie a začlenili se tak do 
komentované prohlídky této 
výstavy.                                       (foto praque.tv) 

     V tropickém vedru, kdy 
teploměr ukazoval 34 stupňů si 
v úterý 4. srpna 2015 dalo 6 neslyšících sraz u Masných krámů, kde 



probíhala výstava malíře Lindauera. Expozice 
obrazů byla velmi zajímavá, neboť nás obrazy 
přiblížily s významnými náčelníky na Novém 
Zélandě. Některé však nezastihl živé, tak je 
alespoň namaloval podle dobové fotografie. Také 
jsme se dozvěděli, jak se plzeňský malíř dostal na 
Nový Zéland a jak se mu tam dařilo. V současné 
době jsou jeho obrazy vnímány na Novém Zélandě 
jako národní kulturní dědictví a je to prvně, kdy 
část obrazů opustila svoji zemi. Všem se výstava            Bohumil Lindauer - autoportrét 

líbila a nejvíce je zaujala kresba tetování na různých obrazech a také osudy 
náčelníků, kteří zde byli vystaveni. 
 
 
 

         Spolek neslyšících Plzeň, Vás srdečně zve na 

 

  1. turnaj v Minigolfu neslyšících, 
 
 

který se pořádá ve středu 7. října 2015 od 14,30 hodin na hřišti 
Minigolf baru v Jamce, Manětínská ul. 79 a. 

   Časový rozpis turnaje: 14,30 h.  Senioři 65+ 
                 15,15 h.  Družstva 4členná 
                 15,30 h.  Děti od 7 – 15 let, rodinné 
                 15,45 h.  Dospělí 

Doprava tramvají č. 4, směr Košutka, zastávka Plzeňka 
Přihlášky u paní Mgr. Voříškové. 

Přijďte se odreagovat a udělat něco pro své potěšení.. 
 
 
 
 

Zábavné odpoledne 

     První sobotu v září již po 4. uspořádal Spolek neslyšících Plzeň  zábavné 
odpoledne pro děti, které se neslo v duchu Slyšíme se na ranči? Aneb 
s čerty (ne)jsou žerty. Akce se konala v prostorách Ranče Šídlovák a 
smyslem bylo ukázat, že pořady tlumočené do znakového jazyka 
nenarušují celkový dojem z akce.  



     Zahájení akce provedl dětský hudební soubor Jen tak. Jeho písničky byly 
tlumočeny do ČZJ. Dále pak pro všechny přítomné děti soubor Jitule a 
Dadule odehrály dvě pohádky,  které byly tlumočeny do ČZJ.  Během akcí 

 

 
 
 
 

se pak konaly různé soutěže pro děti, které pak byly odměněny různými 
maličkostmi. Také zde byl přítomen karikaturista, který každého, kdo měl 
zájem, namaloval. O jeho kresby byl tak velký zájem, že si vůbec 
neodpočinul. Další atrakcí pro děti bylo malování na obličej a tvorba 
zvířátek z nafukovacích balonků. I zde byl velký zájem neslyšících i slyšících 
dětí.   
     Na akci bylo vidět, 
že není rozhodující, 
zda někdo má 
nějakou zdravotní 
vadu či nikoliv, ale že 
umíme jeden druhé-
ho respektovat. A 
toto platilo i o 
dětech, které na akci 
byly. A to je hlavním 
smyslem, proč se 
náš spolek snaží tyto 
akce pořádat.  
 



 

           

 

 

6. 10. úterý 15,00 Trénování paměti 

7. 10. středa 14,30 1.turnaj v Minigolfu neslyšících 

20. 10. úterý 15,00 Trénování paměti 

21. 10. středa 15,30 Přednáška Dědictví a první pomoc 

22. 10. čtvrtek 15,30 Výzdoba na dušičky 

24. 10. sobota 10,00 11. roč. a 12. roč. Putovní pohár druž. a jedn. Joker 

    28. 10. středa 17,00 Pietní akt na náměstí TGM ke vzniku ČSR 

29. 10. čtvrtek 15,30 My se DUCHA nebojíme - soutěž 

3. 11. úterý 15,00 Trénování paměti 

12.,19. 11. čtvrtek 15,30 Kurz sebeobrany 

     14. 11. sobota 10,00 16. ročník Putovního poháru v šipkách 

     25. 11.  středa 15,30 Přednáška Sebeobrana a sousedské vztahy 

3. 12. čtvrtek 16,00 Mikulášská nadílka 

5.12. sobota 10,00 Cricket dvojice 

8. 12. úterý 15,30 Kurz míchání koktejlů 

9. 12. středa 15,30 Pečeme nepečené cukroví 

10. 12. Čtvrtek 15,30 Vánoční posezení Klubu žen 

        
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. 

 

 
 
 

 

  
 

  
                                                                        Bonaparte – Martin Trik 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň   jen pro vnitřní  potřebu 

Program akcí ve Spolku říjen - prosinec  2015 
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dobře bavili. 



http://www.snplzen.cz/aktuality

