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 Příjemné letní posezení 
 
 
     Začíná období léta. Pro někoho bude smutné, 
protože bude končit mistrovství světa ve fotbale, 
pro někoho radostné, protože nastane čas koupání,  
opalování a zaslouženého pracovního odpočinku. 
     Ano, koupání a opalování je pro letní měsíce ty-
pické, ale pro řidiče to znamená větší nápor na sou-
středění při řízení. Proč? Děti mají konečně volno 
od školních povinností a tak se jimi budou hemžit 
ulice a dětská hřiště. A takový dobře nakopnutý míč 
dovede odělat na silnici pěknou paseku. A tak, 
řidiči, jezděte opatrně. 
     A my, dospěláci, si budeme užívat krásy letních 
měsíců za svitu sluníčka a slunění se u vody, popř. 
na zahrádce u bazénku. Také nesmíme zapomenout 
se vydat do lesa zkusit svoje houbařské štěstí. To 
jaké bude, záleží na našich houbařských schopno-
stech, a nemálo také na počasí. 
     My, co se neradi sluníme, ale máme rádi sport 
jen u televize,  tak budeme netrpělivě vyhlížet pla-
catou desku, kdy nám začne vysílat letní olympiádu 
z Ria de Janeiro. A my si k tomu dáme  sklenku oro-
seného pivečka a budeme fandit. 
    Takhle po různu si můžeme užívat letních měsíců. 
Přejeme všem, abyste si užili letních měsíců pokud 
možno bez velkých starostí a hlavně ve zdraví. 
Těšíme se na vás opět po letních měsících. 
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Poznávání plzeňských kostelů 
kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     V celé České republice existují jen čtyři kostely tímto jménem, ale jenom jeden 
má název U Ježíška. Jedná se o barokní kostel a jeho historie sahá až do 
středověku. Prvně byla stavba nakreslena roku 1602 jako čtverhraná s cimbuřím a 
jehlanovou střechou. Prodloužení kostelíku bylo zahájeno v roce 1746. 

     První přestavba kaple proběhla v le-
tech 1745-46, kterou nechal udělat lékař 
a plzeňský primátor Petr Pavel Helffer. 
Chtěl si zde udělat rodinnou hrobku. Ke 
svěcení kaple došlo první lednovou 
neděli v roce 1747. 
     Dne 1. srpna 1770 získávají statek i 
kapli manželé Deblerovi, ale již v roce 
1776 je jeho majitelem zvonař Jakub 
Vilém Seitz. V roce 1781 byla kapli 
udělena papežem Piem VI. na sedm let 

odpustková bula. V roce 1794 se stává majitelem kaple rodina Pernerů, kteří chtěli 
v kapli zřídit rodinnou hrobku. Stavbou byl pověřen stavitel Antonín Bartha v roce 
1806-7. Kaple pak byla znovu vysvěcena plzeňským arciděkanem P. Tomášem 
Kordíkem 2. ledna 1808. V roce 1870 Robert Perner z finančních důvodů prodává 
zahradu i kostelík manželům Divíškovým.  
     V roce 1933 byl kostelík vyloupen a část 
věcí zmizela. Třeba liturgické náčiní, plastiky, 
oltářní obrazy. Na záchranu kostelíka vznikla 
Jednota pro záchranu kostelíka U Ježíška, 
kterou založili studenti Masarykova státního 
československého reálného gymnázia. Kon-
cem roku 1933 byla s majiteli uzavřena 
nájemní smlouva na 30 let a kostelík zústal 
rodině Divíškových až do roku 1948. V roce 
1992 byl kostelík vrácen rodině Divíškových. 
                                                                                                         
 

     Další oprava proběhla v letech 2001-2011 
podle projektu arch. Jana Soukupa. Varhany v kostelíku jsou starší než kostelík. 
Opravené varhany se vrátily v listopadu 2014. 
 
                                                                                                          (foto nahoře před opravou a dole po opravě, wikipedie.cz) 



Spolkový život 
 
Neslyšící u hasičů 

     Spolek neslyšících se zaměřil od začátku roku na 
návštěvu a besedy u IZS. Navštívili jsme již Záchrannou 
službu, Policii ČR a jako poslední byli na řadě hasiči. A 
tak v úterý 4. května 2016 jsme navštívili Záchranný 
hasičský sbor města Plzně, který má ve městě tři výjez-
dová místa. 
     Samotná návštěva se skládala s prohlídky hasičských 
aut a jejich vybavení, prohlídky celého areálu a také 
z odborné přednášky o práci hasičů. Dozvěděli jsme se, 
že pracují ve 24hodinových směnách a zajišťují zlikvi-
dování požárů, povodní, autonehod a technických věcí – 
příklad odchyt včelích rojů. Výjezd k případu je 

stanovený do 2 minut včetně oblečení zasahující jednotky. Poplachový signál je 
jak zvukový, tak i světelný. 
     Dozvěděli jsme se, že základní výzbroj hasiče při požáru je cca 20 kg. Hasičská 
auta mají zásobu 4 000 l vody a 400 l pěny. Speciální auto pouze na hašení má 
obsah 8 000 l vody. Nejvíce všechny účastníky zaujalo vybavení hasičských aut. 
Neslyšící měli velké množství dotazů, na které dostávali odpovědi. Některé dotazy 
byly kuriózní, ale i na ně se dostalo odpovědi. Akce se zúčastnilo celkem 25 nesly-
šících. Celá akce byla tlumočena do ČZJ tlumočníky Spolku. 

 
 
 
 

Spolek neslyšících Plzeň Vás zve na akci  

 

Slyšíme se na ranči?  aneb 

zpátky do pohádky, 

 

která se koná v sobotu dne 17. září 2016    

 

od 14 hodin na Ranči Šídlovák.  

 
 
 

Program tlumočen do ČZJ.    Vstupné zdarma.  

 
 

Spojení: tramvaj č. 4, konečná zastávka Košutka.  
              Dále pěšky 350 m směr Záluží. 

 
 

 



Oslavy osvobození 

     Již se stalo tradicí, že se neslyšící zúčastňuji Oslav osvobození, které probíhají 
v prvních májových dnech. V letošním roce se konal slavnostní projev v pátek 6. 5. 
na netradičním místě u pomníku generála Pattona. Na tradičním místě i pomníku 
Díky, Ameriko! se nekonal z toho dů-vodu, že umístěné pylony (sloupy) byly 
demontovány, protože již byly hodně naprasklé a hrozilo jejich zřícení. 
     Tak jak je již zvykem, pozvání na oslavy přijal americký velvyslanec v ČR, 

belgická velvyslan-
kyně a také slo-
venský velvyslanec. 
A hlavně nesmíme 
zapomenout na 
veterány, kteří opět 
přijali pozvání a 
přijeli se do Plzně 
podívat po 71 
letech. Jejich věk je 
však úctyhodný, 

neboť je jim přes 90 let. Celá akce byla opět tlumočena do ČZJ tlumočníkem 
našeho spolku. Neslyšící si i na toto nezvyklé místo oslav našli cestu a tak i oni 
mohli sledovat celý pietní akt. 
 
 

Atom muzeum 

     V období plzeňských Oslav osvobození si neslyšící vyjeli v sobotu 7.5. 2016 na 
výlet do Atom muzea, který se nachází v blízkosti vesnice Míšov. Dozvěděli jsme 
se, že takových atomových objektů bylo celkem 12 a nacházely se na územích 
bývalé Varšavské smlouvy. Objekt, který jsme navštívili je velmi dobře maskován a 

má rozlohu 40 x 40 m. Celá stavba se 
stavěla 4 roky a je celá z betonu. 
Nejmenší síla zdi  je 1,5 m betonu. 
Pod základovou deskou je pak be-
tonový jehlan, který směřuje špičatým 
hrotem dolů, což je z důvodu omezení 
vlivu zemětřesení na stavbu. Do 
objektu se vcházelo přes dvoje dveře, 
každé o váze 6 tun. Do objektu po 
celou dobu jeho existence nesměl 



vstoupit žádný československý státní úředník ani vládní činitel. 
     V podzemních prostorách byly umístěny jaderné hlavice, každá o síle 15 
kilotun, což je o 2 kilotuny více, než bomby, které byly shozeny v roce 1945 na 
Hirošimu a Nagasami. Celkem se v objektu nacházelo 60 ks hlavic. Teplota 
v těchto místnostech byla kolem 7 stupňů, která je zachována i v dnešní době. 
V současné době 
se v prostorách na-
chází různé mate-
riály z doby, kdy 
objekt využívala 
sovětská armáda. 
Také se tam nachá-
zí i informace o 
jaderném výzkumu 
SSSR a USA. 
     Akce se všem 
líbila a počasí nám 
přálo. Vše bylo 
tlumočeno do ČZJ 
panem Mgr. Han-
zlíčkem. Při příjezdu domů se většina účastníků šla podívat na další akce, které 
souvisely s květnovými oslavami na území Plzně. Závěrem jedna perlička z akce. 
Při odchodu se nám v muzeu zatoulali dva neslyšící, kteří pak byli na několik minut 
zavřeni v krytu za 6tunovými dveřmi. Svým hlasem dokázali přivolat tlumočníka, 
řidiče a další neslyšící, aby je dostali ven. Nebojte se, nezůstali tam a všichni jsme 
se vrátili domů ve zdraví.  
 
 

Výstava  fotografií od neslyšících 

autorek 

     Ve středu 18. 5. 2016 se vydaly tři neslyšící 
dívčiny se svými nejbližšími do Mariánských 
Lázní.  Jednalo se o tři amatérské neslyšící 
fotografky, Janu Peškovou, Pavlu Debnárovou a 
Ludmilu Mimrovou, které byly pozvány 
prostřednictvím Spolku neslyšících Plzeň 
pořadatelem Festivalu porozumění, aby 
vystavovaly svoje fotky v anglikánském kostele. 
Festival pořádá Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR.  



     Jednalo se o jejich první výstavu fotografií, a tak si každá  vybrala svých 9 
nejoblíbenějších fotek, které pak vystavovaly.  Na zahájení vernisáže vystupovaly 
děti z pěveckého kroužku z Mariánských Lázní - Ušovic a pak byla ukázka canis 
terapie od sdružení DOGma. Celá vernisáž byla moderována známou herečkou 
Bárou Štěpánovou, což umocnilo celou společenskou atmosféru. Na slavnostní 
zahájení přijeli mentálně postižení klienti z Mnichova u Mariánských Lázní. 

     Na výstavě fotografií s pořadatelem festivalu spolupracoval Spolek neslyšících 
Plzeň, který výstavu fotek zajišťoval materiálně i tlumočením do ČZJ. Tlumočení 
pro přítomné zajistila Mgr. K. Voříšková. 

 
 
              
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Bosch Fresh festival 

     Krásné sobotní počasí dne 21. 5. 2016 přilákalo neslyšící na tradiční Fresh 
festival do areálu pod OC Plaza v Plzni. Na festivalu byla přehlídka různého jídla, 
piva a vína. Předváděla se i netradiční jídla, jako byla žába, medvěd, krajta či 
dokonce krokodýl. A zvědavců, co to chtěli ochutnat bylo hodně. 

     K festivalu patří neodmyslitelně show kuchaře Zdeňka Pohlreicha, který dokáže 
k sobě přitáhnout zájemce všech věkových kategorií. Po něm pak následovaly další 
ukázky různých jídel od dalších milovníků vaření. I neslyšící, kteří se přišli podívat 
na tuto kulinářské umění, nepřišli zkrátka, neboť celý odpolední program byl 
tlumočen do ČZJ tlumočníky Spolku neslyšících Plzeň. 
 
 

Poslouchej, znakuj 

To byl název akce, kterou 
uspořádal Spolek neslyšících 
Plzeň v sobotu 28. 5. prostorách 
Domu pohádek v Plzni Na 
Vinicích. Cílem akce bylo 
divadelní představení, které bylo 
tlumočené do znakového jazyka. 
Jednalo se o pohádky, které se-
hrálo divadlo Jitule a Dadule. Dě-
tem předvedly čtyři jednoaktové 
pohádky, které byly určené hlav-



ně pro děti  sluchově postižené, ale i pro děti zdravé. Cílem této akce bylo,  aby se 
již děti během svého života seznámily s tím, že vedle nich žijí i postižené děti, 
které také mají právo dostávat stejné informace prostřednictvím tlumočníka 
znakového jazyka. Bohužel, na akci dorazilo málo dětí, což bylo ovlivněno několika 
zajímavými akcemi na území města. Akce se  uskutečnila díky finanční podpoře 
z Plzeňského kraje a ÚMO Plzeň 1 a byla tlumočena našimi tlumočníky.  
 

Oslavy MDD 

     V pondělí 30. května uspořádal Spolek neslyšících pro děti oslavy svátku dětí na 
dětském dopravním hřišti, které se nachází v obvodě ÚMO 1 Plzeň. Přivítáni děti bylo 

ozvláštněno tím, že ho provedla policajtka ve znakovém 
jazyce. Děti měly možnost se seznámit s pravidly 
silničního provozu, protože na hřišti byly  semafory   a 
kruhový objezd. Na všechno co se týkalo jízdy dohlíželi 
skuteční dopravní policajti z DI Policie ČR v Plzni. Ti také 
dětem vysvětlovali, kde dělali chyby a jak se mají chovat 
na silnici.  
     Dále děti měly možnost si vyzkoušet speciální brýle, 
které napodobovaly pocit opilosti. Byla legrace sledovat 
děti s brýlemi, jak se motají a mají pohybový problém. 
Větší děti pak skládaly formou puzzle dopravní značky a 
ty menší pak nakresleným bludištěm na papíru se 
musely dostat k jednotlivým číslům IZS.  
     Celá akce byla podpořena Plzeňským krajem a 

Západočeským konzumním družstvem Plzeň – skup. COOP.  Veškerý průběh akce byl 
ve  spolupráci s pracovníky neziskovky Radovánek, dále DI PČR a Besipem. Všem 
zúčastněním děkujeme za podporu této akce, která se vydařila. Akce byla tak jako vždy 
tlumočena paní Mgr. K. Voříškovou a Mgr. M. Hanzlíčkem do znakového jazyka. 



Návštěva v Čisté Plzni 

     Poslední květnový den jsme vyrazili na prohlídku společnosti Čistá Plzeň, která 
v Plzni zajišťuje jak svoz komunálního, tak i tříděného odpadu. Po celou dobu nás 

provázel sám pan ředitel Ba-
loun. Nejdříve jsme se do-
zvěděli, že je prostor organizace 
členěn na 3 sektory - 
administrativní včetně zázemí 
pro zaměstnance, vozový park a 
servisní část.  
     Dozvěděli jsme se, co zna-
menají jednotlivá označení na 
kontejnerech a popelnicích, jaký 
barevný typ je vhodný na jaký 
druh tříděného odpadu a 
spoustu dalších zajímavostí z 
oblasti svozu. Nejvíce nás ale 

zaujal vozový park, který jsme měli možnost shlédnout a ukázat si jednotlivé typy 
aut a k čemu slouží. Po hodině a půl, kterou jsme strávili ve venkovních 
prostorech, jsme se přesunuli do konferenčního sálu, kde na nás čekal nejen pitní 
režim, ale i propagační materiály společnosti. Pan ředitel nám v reálném čase 
ukázal, jak funguje systém dozoru nad jednotlivými auty a jejich pracovníky a 
velmi ochotně odpovídal na naše zvědavé dotazy.  
     Celá návštěva se nesla v přátelské duchu a jak ze strany neslyšících, tak ze 
strany pana řediteli panovala naprostá spokojenost. Akce se zúčastnilo 23 
neslyšících. 



Na výletě 

     První sobota 
v měsíci červnu 
byla ve zname-
ní zájezdu po 
historických pa-
mátkách. Letoš-
ní cesta směřo-
vala na hrady 
Rabí a Velhar-
tice a to opět 
autobusem od 
neziskové orga-
nizace KID.   
I když to ráno nevypadalo s počasím úplně ideálně, sešlo se celkem 32 neslyšících na 
parkovišti před bývalými Škodovýmizávody.  
     Na Rabí nás přivítalo sluníčko a čekala nás prohlídka zříceniny hradu. Dozvěděli 
jsme se, že se hrad stavěl dlouhých 200 let do dnešní podoby. Zde na tomto hradě 
přišel dle pověsti Jan Žižka o oko, když ho obléhal. Obléhání hradu provedl v roce 1420 
a 1421. Prošli jsme se i po hradbách, kde byl nádherný výhled po okolí.  
     Po skončení prohlídky jsme zavítali na oběd do místní restaurace Vystřelený Vočko, 
kde jsme měli zajištěné jídlo. Jednalo se o restauraci, která je zaměřena na 
staročeskou kuchyni. Musíme konstatovat, že tam opravdu výborně a chutně vaří. 
Servis ze strany personálu byl výborný a všichni jsme byli velmi spokojeni. 

     Další ces-
ta vedla do 
Velhartic na 
hrad. Pro-
hlídka hradu 
byla velmi 
zajímavá a 

zajímavostí 
bylo,  že obě 
části hradu 
spojuje mo-
st, který je 
spojen pou-
ze mosty. 
Prvním ma-

jitelem hradu byl Bušek z Velhartic, který byl komorníkem Karla IV.  
     Zájezd se nám vyvedl i díky počasí, které nad námi drželo svoje dešťové mraky dost 
vysoko. A jak bývá zvykem, celá akce byla opět tlumočena do ČZJ našimi tlumočníky. 



Den matek 

 
     V polovině měsíce května uspořádal Klub žen pro svoje členky Den matek. 
V tento slavnostní den jim výbor klubu zajistil občerstvení a tím dal najevo, jak si  
svých členek-matek velice váží. Oslava probíhala v odpoledních hodinách a 
všechny přítomné matky byly velice spokojené.  
 
 
 
 
 

Den otců 

 
     Další významnou akcí, která proběhla v polovině měsíce června opět 
v prostorách spolku byla oslava Dne otců. Jelikož muži nemají svůj klub, tak oslavu 
zajistil výbor spolku. Pro své přítomné členy – otce zajistil stejně jako ženy občer-
stvení. Bylo zajímavé, kolik otců se dostavilo na tento svůj svátek.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Letní olympiáda v Riu  
de Janeiro v prostorách  
OC Plaza 

 
     Ne, nelekejte, nemusíte nikam jezdit 
do teplých krajin. Letní olympiáda se 
dostane i do Plzně. Plzeň je jedním ze 4 
měst, kde v době olympiády vznikne 
olympijský park, který bude v areálu OC 
Plzeň Plaza v termínu od 5. – 21. srpna. 
     V areálu bude velkoplošná obrazovka, 
na které budete moci sledovat přímé pře-
nosy z LOH a současně k tomu bude doprovodný program. Bude tam autogramiáda 
sportovců a také různé soutěže. V rámci autogramiády se budou konat besedy se 
sportovci, které budou překládány do znakového jazyka.  
      
 

Předvolební kulatý stůl 
 
    Na podzim letošního roku proběhnou krajské volby. Z tohoto 
důvodu plánuje na čtvrtek 22. září 2016 od 16 hodin  KV Národní rady zdravotně 
postižených předvolební kulatý stůl se zástupci politických stran. Akce proběhne 
v sálu zastupitelstva na krajském úřadě. Akce bude tlumočena do znakového 
jazyka 



           

 

 
 

9.9. - 10.9.  Pá, So Dny vědy a techniky 

13. 9.  15.00 úterý Trénování paměti 

17. 9. 14.00 sobota  Slyšíme se na ranči? aneb zpátky do pohádky 

20. 9. 15.00 úterý Trénování paměti 

22. 9. 16.00 čtvrtek Předvolební kulatý stůl se zástupci politických stran 

 
 
 

  
  
        
 
 
 
 

DOVOLENÁ PRACOVNÍKŮ: 
 Mgr. K. Voříšková – 4. 7. – 17. 7. 2016, 25. 7. – 31. 7. 2016 
Mgr. M. Hanzlíček – 4. 7. – 10. 7. 2016, 6. 8. – 14. 8. 2016 

 
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   
Beštová Jana, 65 let, Njim Rozina, 60 let ,  

Findejsová Ivana, 55 let, Jedlička Oldřich, 70 let, 
Jedličková Ludmila, 70 let 
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dobře bavili. 



Během letních prázdnin může nastat změna v programu.  

V červenci a srpnu nebude ve čtvrtek klub seniorů. 

Sledujte, prosím, nástěnku a naši internetovou stránku. 

 

http://www.snplzen.cz/aktuality

