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Kam vyrazíme? 

 
 

 
     Sedím v křesle s bačkorami na nohách, ale bez 
fajčičky a přemýšlím, o čem dnes budu psát. Veli-
konoce již máme za sebou, ale ty letošní se mně 
moc nevydařily. Byl jsem doma zalezlý pod peřinou 
a vyháněl od sebe chřipkové bacily. A vše léčil 
teplým čajem. 
     Ležím si a přemýšlím, čím by mě asi odvezli, 
kdyby se mi onemocnění zhoršilo. Na mysli mně 
přichází sanitka s RZP a tak se těším, že až budu fit, 
tak se určitě půjdu podívat na akci, kde se budu 
moci podívat na vybavení sanitního vozu. Už se 
nemůžu dočkat. 
     Další věcí, kterou si určitě nesmím nechat ujít je 
opět prohlídka vojenského krytu, kde v minulosti 
byly uloženy atomové zbraně. 
     A protože jsem labužník a mám rád dobrá jídla, 
navštívím opět Prima Fresh festival, kde opět tak 
jako v minulosti získám inspiraci na zajímavá jídla. 
Pouze jíst broučky, na ně nemám odvahu. Nevadí. 
     A  kam bych vzal děti? Určitě na dětské dopravní 
hřiště, aby se naučily dopravní značky a také, jak se 
jezdí na silnici. Určitě k tomu bude i nějaké zají-
mavé povídání, které bude děti zajímat. 
     My dospělí si před letními měsíci můžeme udělat 
krásnou pohodovou sobotu. Vydáme se na zájezd 
po krásách plzeňského kraje. Tentokrát se vydáme 
do oblasti kolem města Sušice. Věřím, že nám po-
časí bude přát na všechny akce. 
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Kostel Všech svatých 

 
     Kostel se nachází na Roudné a založení kostela je spojeno se zaniklou obcí Ma-
lice, která se zde nacházela kolem 13. století. Z tohoto období se zachovaly zbytky 
románského zdiva ve hmotě sakristie. Roku 1380 pravděpodobně dochází k pře-
stavbě kostela. Z této doby jsou zachovány parléřovské prvky, jako je půlkruhový 

portálek do sakristie.  
     V době obléhání Plzně husity dochází k čá-
stečnému poboření kostela a roku 1460 byl 
kostel posvěcen biskupem Mikulášem Mole-
notským. V 16. století dochá-zí k renesančnímu 
zaklenutí presbytáře a v roce 1554 se upravuje 
okolí kostela z důvodu zlepšení obrany Plzně. Na 
přelomu 16. a 17. století se stěny vymalová-vají 

náboženskými motivy a nápisy. V roce 1618 si v kostele zřizují Mansfeldovi vojáci 
ovčinec. 
     Jakub Auguston v roce 1743 přistavuje k jižní straně lodi barokní předsíň s vy-
žlabenými narožími a kasulovými okny. Další opravy kostela se datují do let 1856 
až 1925. V roce 1944 dochází k poškození kostela částí zápalné pumy a při požáru 
shořel hlavní oltář.  
     Ve vítězném oblouku s uvedeným datem 1699 je nápis: „OVI PASSVS ES PRO 
NOBIS IESV CHRISTE MISERERE NOBIS“ – (Jenž jsi za nás trpěl, Jěžiši Kriste, smiluj 
se nad námi). V horní části presbytáře jsou malby s náměty Starého zákona a 
v dolní části pak čeští patroni a světci. Na evangelní straně je znak města Plzně (sr-
deční lístek dnešního velkého znaku města Plzně, na epištolní straně je český lev.  
     Uvnitř kostela se nachází 5  náhrobků, z toho 4 jsou 
známé. Všechny náhrobky byly původně umístěny 
v podlaze. Nad kamennou renesanční kazatelnou z roku 
1596 je umístěna socha svatého Jana Křtitele. Zvon 
kostela Všech svatých je původní ze 16. století. Je vysoký 
55 cm a průměr 37,5 a s lemem 69 cm. Na zvonu je 
napsaný text a pod jeho textem po celém obvodu je reliéf 
s tvářemi andělíčků o výšce 5,6 cm. V roce 2010 byl 
prokostel zhotoven druhý zvon s reliéfem svatého 
Vojtěcha.                                           (upraveno z cs.wikipedia.org) 



Spolkový život 
 
 

 

Měření alkoholu při silniční kontrole 
 
     Ve středu 27. ledna proběhla v prostorách spolku 
první přednáška v letošním roce, kterou uspořádala 
Policie ČR. Tématem byla silniční kontrola a dechová 
zkouška po požití alkoholu před jízdou.  
     Dechová ukázka požití alkoholu proběhla po vypití 10 
a 12 stupňového piva, stejně tak i s jedním panákem 
kořalky. Naměřené hodnoty byly překvapivé a to vždy 
v závislosti na tělesné hmotnosti daného řidiče.  
     Také se prováděla zkouška po požití kokosové tyčinky 
margot nebo švest-kového kompotu. Tady naměřené hodnoty byly  malé a to 

hned po jejich požití. Kontrolní dechový 
test se provádí po 3 minutách, ale to už se 
hodnota rovnala nule. I pivařů byla situace 
jiná, protože i tam se na kontrolním testu 
ukázalo, kolik promile ještě mají v sobě. 
     Přednáška měla veliký úspěch a někteří 
figuranti si domů odnášeli i kontrolní pásku 
s číslem, kolik promile mají v sobě. Vše bylo 
tlumočeno do ČZJ. 

 
 

Neleníme… začaly jsme v únoru 
 
     Tento vtipný název si vybraly ženy samy, aby ukázaly, že se ve svém Klubu žen 
nejen scházejí za pobavením, ale že také umějí něco vyrobit. Smyslem celé akce 
je, aby si ženy mezi sebou předávaly zkušenosti v ručních pracích a snažily se 
vytvářet i nové věci. Při akcích se dává volnost každé člence, aby se inspirovala 
věcmi, které by si chtěla vyzkoušet. Zájemkyně se budou scházet pravidelně   
v úterý jednou za měsíc. Za akci zodpovídá paní M. Volejníková. 
 
 

Výroční členská schůze 
 
     V pátek 19. února 2016 proběhla v prostorách spolku výroční členská schůze, 
které se zúčastnila nadpoloviční většina všech členů. 



     Na programu bylo bilancování ročního hospodaření a splnění akcí za rok 2015 a 
návrh rozpočtu a plánu akcí na rok 2016. Vzhledem k tomu, že se schůze nesla 
v duchu nových stanov, muselo se o jednotlivých bodech programu nechat 
hlasovat. Bylo konstatováno, že finanční hospodaření skončilo minusem z důvodu 
nové metodiky, protože roční uzávěrka se musí rovnat nule nebo být v minusu. 
Případný zisk by se vracel. Akce za rok 2015 byly splněny. Vše bylo odhlasováno 
přítomnými členy.  
     Byl přednesen ekonomický plán na rok 2016 a současně s tím i plán akcí na rok 
2016. Vše bylo opět schváleno. Dále následovala zpráva od Klubu Joker, kterou 
přednesl její předseda pan František Šilhánek ml. Současně nejlepší hráči na 1.-3. 
místě byli odměněni. 
     Na závěr předseda spolku pan Mgr. Hanzlíček informoval přítomné členy o 
tom, že rok 2016 bude klást na výbor a členy velké požadavky z důvodu přípravy 
oslav k 100. výročí založení v roce 2017. 
 
  
              Pozvánka do krytu 
 
Spolek neslyšících Plzeň pořádá 
v sobotu 7. května 2016 
zájezd do atom krytu v Míšově. 

Sraz je v 9.45 hodin v Nádražní ulici 
u zastávky MHD Hlavní nádraží. 
Veškeré informace předá 
pan Jiří Findejs. 
 
 
 

Narozeniny T. G. Masaryka 
 
     Píše se datum 7. března, což je datum 
narození prvního československého pre-
zidenta T. G. Masaryka. V tento den si vždy 
připomínáme pietním aktem jeho narození. I 
v letošním roce se konala vzpomínka na T. 
G. Masaryka a jak je již dobrým zvykem, byla 
tlumočena do ČZJ panem Mgr. Hanzlíčkem. 
Bohužel, v tento den měli neslyšící více 
různých aktivit, což se projevilo na účasti. A 
nebyli sami, neboť i slyšící veřejnosti se 

sešlo méně než bývá zvykem. Přítomni byli většinou již lidé dříve narození. 



Neslyšící na návštěvě u policie 

 
 
     V úterý 15. 3. 2016 jsme se 
probudili do zasněženého dne 
s obavou, jak dopadne odpolední 
exkurze u policie. Spolek 
neslyšících po dohodě s měst-
ským ředitelstvím policie Plzeň, 
odboru dopravní inspektorátu 
uspořádal přednášku, která se 
týkala novely zákona o provozu 
na pozemních komunikacích, kte-
rá vstoupila v platnost v únoru tohoto roku. 
     Během přednášky jsme byli seznámeni s úpravou v zákoně a sami neslyšící 
kladli přednášejícím zajímavé dotazy. Bylo zajímavé dozvědět se, jak se mají 
cyklisté a chodci chovat na komunikaci. Největší pozornost si získala informace, že 
v případě pohybu mezi vesnicemi, kde je špatné nebo žádné osvětlení, musíme 
nosit reflexní pásky, abychom byli dobře vidět na větší vzdálenost, než je obvyklé. 
Na závěr přednášky každý obdržel jako dárek reflexní pásek a reflexní nákupní 
tašku.  
     A pak přišlo ze strany policie překvapení. Všichni účastníci přednášky se mohli 
podívat na nové typy aut, kterými disponuje dopravní inspektorát na Plzni městě. 
Jednalo se o auta, která měřila rychlost auta a zajišťovala i řešení dopravních 
nehod. Auto Škoda zhotovení pro policii jako jediné v celé Evropě nemusí používat 
majáček, protože má instalované blikání po celém obvodě auta.  

     Překvapení bylo i 
vybavení auta pro 
řešení dopravních 
nehod, které v sobě 
skrývalo i batoh 
s obsahem první po-
moci a také deci-
brilátor na záchranu 
lidského života.      
    Všem účastníkům, 
kterých bylo 40, se 
akce velmi líbila a 
nejvíce je zaujala 
prohlídka policej-

ních aut. Celá akce byla tlumočena do ČZJ panem Mgr. Hanzlíčkem. 



Festival světla 

 
 
     V druhé polovině měsíce března proběhl v Plzni již druhý ročník Festival světla. 
Na rozdíl od loňského, který začínal v Plzeňském Prazdroji a končil v DEPU 2015, 
tak letošní začínal v Lochotínském amfiteátru, který se nachází vedle ZOO. 
     Zahájení bylo vcelku originální, protože na filmovém plátně byl digitální 
ohňostroj a každý, kdo vlastnil chytrý telefon, tak si mohl pomocí aplikace 
v telefonu přidat do ohňostroje vlastní geometrický obrazec s poznámkou. 
     Další zajímavou ukázkou bylo souhvězdí Andromeda, která se skládala z 5 000 
kusů bílých plastových lžiček, kde každá měla vlastní LED žárovku a baterku. Ve 
večerních hodinách to vypadalo, jako když svítí hvězdy na obloze. 
     Zajímavá byla ukázka s názvem Běh míru, kde bylo vedle sebe postaveno hodně 
světelných figur, které po rozsvícení připomínaly běh závodníka. 
     Bohužel, na rozdíl od loňského prvního ročníku se toho letošního zúčastnilo 
pouze 6 neslyšících, tak přesto dostávaly informace v ČZJ od paní Mgr. Voříškové. 

 



Šikovné ruce 

     Ve čtvrtek 24. března 2016 pořádal sociální odbor MMP akci „Šikovné ruce“, 
která proběhla na náměstí vedle velikonočních trhů. Smyslem akce bylo, aby 
neziskové organizace mohly prezentovat své výrobky, které si dělaly ve svých 
organizacích. Této akce se letos prvně zúčastnil i náš spolek s výrobky, které dělaly 
naše ženy v rámci  nové aktivity „Neleníme“. Paní Jonášová a Volejníková ob-
sluhovaly samy náš stánek, přičemž tak byla s nimi tlumočnice K. Voříšková. 
Největším potěšením a uznáním bylo, že se k našemu a i k dalším stánkům přišel 
podívat sám primátor města, pan Zrzavecký. 
 

 
Krajská konference NRZP 
 
     Ve středu 30. března 2016 proběhla v zasedací místnosti Plzeňského kraje 
krajská konference Národní rady zdravotně postižených. Hlavním bodem 
programu byla volba nového výboru a předsedy NRZP Plzeňského kraje. Do letoš-
ních voleb prvně kandidoval i zástupce za sluchově postižené, a to pan Mgr. Miro-
slav Hanzlíček. Při tajném hlasování byl zvolen za člena výboru NRZP. Této konfe-
rence se zúčastnila paní M. Volejníková jako delegátka za Spolek a tlumočení bylo 
zajištěno paní Mgr. K. Voříškovou. 
 
 
 

  Výbor Spolku neslyšících Plzeň Vás srdečně zve 
          v úterý 12. dubna 2016 od 15.30 hodin   

          na prohlídku budovy záchranné služby 

          spojené s přednáškou o první pomoci. 
          Sraz je v 15 hodin na konečné zastávce tramvaje 

                  číslo 4, Bory. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



           

 

 

12. 4. úterý 15,30 Přednáška-první pomoc a prohlídka aut RZP 

26. 4. úterý 14.00 Neleníme 

       6. 5. pátek 16,00 Oslavy osvobození Plzně 

7. 5. sobota    9,45 Zájezd Míšov 

11. 5.  středa 15,30 Přednáška – Jak správně třídit odpad 

20.-21.5. Pá-So  Prima Fresh Festival – vybraní kuchaři 

21. 5. sobota 10,00 Šipky – Český putovní pohár 

24. 5. úterý 14,00 Neleníme 

28. 5. sobota 10,00 13. ročník dvojboj karty,prší-joker, jednotlivci 

28. 5.  sobota 14,00 Poslouchej, znakuj – Dům pohádek na Vinicích 

30. 5. pondělí 14,30 Den dětí  

4. 6. sobota 7,00 Zájezd Velhartice a Rabí 

15. 6. středa 15,30 Den otců 

21. 6. úterý 14,00 Neleníme 

 
  
Výbor Spolku neslyšících Plzeň 
zve všechny své členy a přátele na zájezd  

do Velhartic a Rabí   

v sobotu 4. června 2016.  

Odjezd je v 7.00 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 – Veszprémiová I., 50 let 
                                      Lányi Jozef, 40 let, Novák Václav, 90 let                 
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