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Léto s akcemi je za námi 

 
 

 
     Dětem skončily letní školní prázdniny a dospělým 
vy-pršela dovolená.. Prázdniny, to krásné kouzelné 
slovo je iž minulostí a my se musíme dívat dopředu. 
Letošní 2 měsíce volna byly nabity sportovními 
utkáními. Začalo to ME ve fotbale a skončilo to OH 
v Riu de Janeiro. Malé Rio uspořádalo město Plzeň 
v prostorách Obchodního centra Plaza, kde se 
soustředilo celkem  11 druhů sportu. A každý si je 
mohl vyzkoušet. I samotné rozhovory s populárními 
sportovci města Plzně byly zajímavé. A neslyšící si 
mohli vyslechnout, co vyprávěli, neboť vše bylo 
tlumočeno do znakového jazyka. 
     Rio je již za námi a my se musíme dívat dopředu, 
co nás bude čekat. I tak bude akcí poměrně dost a 
všechno začne minigolfem, abychom pokračovali ve 
sportovním duchu. Na toto pak naváže kousek vě-
domostních informací a měsíc září ukončíme sez-
námením s předvolební tématikou jednotlivých po-
litických stran. 
     Abychom na všechny akce nezapomněli, tak si 
musíme osvěžit naši paměť pomocí kurzu Tré-
nování paměti. Již v minulosti nám tento kurz po-
mohl osvěžit naši šedou kůru mozkovou. 
     Tímto si vás dovoluji všechny přivítat opět doma 
a věřím, že se po letních měsících sejdeme v našich 
prostorách a budeme si moci navzájem sdělit svoje 
dojmy z letních měsíců.                
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Poznávání plzeňských kostelů 
Kostel svatého Martina a Prokopa 

Kostel Panny Marie Růžencové 
 

 
V tomto čísle se naposledy podíváme na plzeňské kostely. Po dobu dvou let jste 
měli možnost se seznámit s historií kostelů na území města Plzně. Dneska se podí-
váme na poslední dva větší kostely. 
 

Kostel svatého Martina a Prokopa 

 
     Kostel se nachází v Plzni – Lobzích, který spravuje 
Salesiáni Dona Bosca. V roce 1904 měla být stavba 
kostelůa pouze jako dostavba k vedlejší škole. Na jaře 1905 
se začala stavba stavět a stejného roku bylo hotova. Kostel 
byl vysvěcen 7. října 1906. Zvony do kostela odlil plzeňský 
zvonař Robert Perner. Zvon Prokop váží 104 kg a menší 
zvon se jmenuje Martin. Od roku 1933 byl svěřen do péče 
dominikánů, kteří musí z Plzně odejít v roce 1950.V říjnu 
1944 a dubnu 1945 byl kostel poničen po náletu. Oprava 
sgtřechy byla opravena svépomocí.  
     V roce 1973 byl z kostela odstraněn oltář Ukřižování a kazatelna. V restituci byl 
kostel nabídnut P. Hýžovi, který objekt v roce 1990 nabídl salesiánům. V roce 1994 
až 1995 byl přistavěn farní sál a kanceláře. V roce 1997 byla provedena velká 
rekonstrukce a opravy kostela. Vnitřek je osvětlen, ozvučen a má také topení. 
Kostel byl posvěcen biskupem 25. května 2006.  

 
 
 
 

Kostel Panny Marie Růžencové 

     Je jediným farním kostelem v Plzni – Slovanech 
a nachází se na Jiráskovo náměstí a je součástí 
kláštera dominikánů, kteří se vrátili do Plzně po 
124 letech. Stavba byla započata 1. 5. 1912, ale již 
30. 10. 1913 byla stavba posvěcena pražským 
arcibiskupem.  
     Stavba je moderní bazilikou v duchu německé 
moderny a pozdní secese. Kostelní věž je vysoká 
56,75 m. Na věži jsou umístěny tři zvony, Tomáš 
s roku 1913, Václav z roku 1952 a Josef z roku 
1955. Prostorách věže jsou umístěny hodiny z roku 

1923- Uvnitř kostela se nachází 5 oltářů, křížová cesta a zpovědnice z roku 1914 a 
kazatelna z roku 1930. 



Spolkový život 
 
Neslyšící u letecké záchranné služby 
 
     V pondělí 27. června Spolek neslyšících uzavřel návštěvu všech složek 
integrovaného záchranného systému u Letecké záchranné služby v Plzni Líních.  
     Zde jsme se dozvěděli, že v celé ČR je 10 středisek, které provozují leteckou 
záchrannou službu. Z toho dvě střediska jsou státní, protože patří pod PČR a 
armádu ČR. Ostatní střediska jsou soukromá. Plzeňské středisko má celkem 3 
vrtulníky, přičemž typ E – 3A Sokol je polské výroby a  je ze všech největší. Délka 
stroje je 19 m, šíře 1,8 m a 
rozteč vrtule je 16 m. 
Zajímavá byla i informace o 
rychlosti vrtulníků, která je 
220 -250 km/h a jejich 
stoupavost do výšky 6000 
m. V praxi při zásahu však 
létají hlavně ve výšce 200 m. 
Ve vzduchu se udrží 3,5 h. se 
spotřebou 400 l petroleje za 
hodinu. 
     Při vyhlášení akce musí 
být posádka připravená 
k odletu do 3 minut, v noci do 5 minut. Letecká služba zajišťuje záchranné akce 
pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Vylétávají k vážným dopravním nehodám, 
popáleninám a jiným zdravotním komplikacím. Také zajišťují nezbytný převoz 
mezi okresními nemocnicemi do Plzně, popř. specializovaných nemocnic v Praze.  
     Všichni účastníci této nevšední návštěvy měli možnost si prohlédnout vrtulník 
s kompletním lékařským vybavením k zásahu. Kuriozitou plzeňského střediska je 
to, že zde jako zdravotní sestry pracují skutečně jen ženy, které jsou v pracovním 
poměru v armádě. To je také důvodem, že létají i na zahraniční mise, kde se 
vyskytují čeští vojáci. Při zásahu má sestra výbavu, která váží 30 kg. 
     Také jsme se dozvěděli základní informace o první pomoci. Třeba to, jak po-
skytnout masáž srdce, kde se dělá 100 tlaků za minutu. Jak poznáme bezvědomí, 
či jak postupovat při pomoci u dítěte. Nejzajímavější byla informace, že umělé 
dýchání jsme povinni dělat u dětí a utopenců.  
     Této akce se zúčastnilo celkem 35 neslyšících a akce byla tlumočena do ČZJ 
tlumočníky spolku. Všichni byli s akcí velmi spokojeni. Moc děkujeme LZS, že nám 
umožnila tento neobyčejný zážitek, konkrétně paní Kadrnožkové za její profe-
sionální výklad. 



Muzeum panenek 

 
     Nedaleko Plzně, v příjemném malém městečku zvané Nýřany se nachází sou-
kromé rodinné muzeum hraček. Protože je nedaleko a předpověď počasí byla 
skvělá, dohodly se ženy z Klubu žen, že si udělají výlet do tohoto muzea. A tak ve 
čtvrtek 4. srpna se vyráželo vlakem do Nýřan. 

     Muzeum nám překvapilo svoji skromností, 
protože se nachází v rodinné vile rodině Pech-
mannových. Maximální počet zájemců je 6, 
ale protože nás bylo i s tlumočníkem osm, 
museli jsme se při prohlídce pohybovat velmi 
opatrně. Hračky, panenky a kočárky byly 
umístěny v devíti místnostech ve vile, kterou 
se s majitelkou muzea procházelo. Panenky 
byly na schodišti, v předsíni, ale také i 
v kuchyni a obýváku. Cestou z jedné místnosti 
do druhé bylo se pořád na co dívat.  
     Muzeum bylo založeno po revoluci v roce 
1989 tím, že se začaly objevovat panenky 
s porcelánovou hlavičkou. Panenky majitelka 
muzea je dostávala od svých přátel a později 
pak se vyskytly rebornová miminka. Jejich 

výraz v obličeji připomíná živá miminka. K panenkám se pak přidaly ještě domečky 
a pokojíčky.  
     Také se naše členky dozvěděly, že majitelka muzea provádí sama  opravy pane-
nek. Pouze šití šatiček a háčkových doplňků si nechává zhotovovat od profe-
sionálních švadlen. Prohlídka muzea byla překrásná a byla tlumočena do ČZJ. 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kočárek vyrobený před vál-
kou v Maďarsku, který je ce-
lý opancéřovaný. 



Návštěva ze Švédska 

     Spolek v minulých letech spolupracoval se Západočeskou univerzitou v Plzni na 
projektu ROPOV – Rovné příležitosti pro všechny. V rámci projektu vznikla 
poradna pro osoby se zdravotním postižením, kteří se rozhodli studovat na VŠ a 

mnoho materiálů přeložených jak 
do znakového jazyka tak např. 
upravených pro osoby se 
zrakovým postiženém. V rámci 
spolupráce na projektu Spolek 
navštívil zástupce univerzity ze 
Švédska. Jednalo se o českého 
emigranta pana Kmínka, který 
žije většinu svého života ve 
Švédsku a pracuje na univerzitě 
Södertörn jako poradenský 
pracovník a konzultant. K nám se 
dostal přes základní Erasmus 

výjezd - výměnný pobyt určený pro zaměstnance, kde se seznámil s tím, jak 
pracujeme se stu-
denty a studenty 
SVP, stínoval naše 
aktivity a přístup 
ke studentům na 
ZČU. V Spolku pak 
hovořil s neslyšící-
mi klienty a velmi 
se zajímal o to, jak 
to zde vypadalo 
po jeho emigraci. 
     Spolupráce Spolku a ZČU bude pokračovat i v následujících letech a to na dal-
ším projektu, který bude přínosný pro zdravotně postižené.  

 
 
 

 

si Vás dovoluje pozvat na 12. září 2016 

na Den bez bariér, 
který je určen pro osoby se zdravotním postižením a jsou držiteli ZTP nebo ZTP/P. 
Program: od 15 hodin science show Trosečník -  tlumočeno do znakového jazyka 
    od16 hodin science show Tekutý dusík - tlumočeno do znakového jazyka 
 
 

Vstup zdarma po celý den do areálu Techmania Science Center s průkazem ZTP! 
Doprava: trolejbus č. 15, 17, 18 – zastávka Techmania na znamení 



proběhl v termínu od 5. – 21. srpna 2016 v pro-
storách OC Plaza. Slavnostního nastoupení se 
zúčastnilo celkem 11 sportovních oddílů, které 

za vodou měly svoje stánky s ukázkami sportu. Na hlavním stage (podiu) probíhaly 
každý den zajímavé půlhodinové rozhovory s populárními plzeňskými sportovci. 
Byli tam třeba házenkáři Štochl a Jarý, hokejista Ebermann, cyklista Řehula, střelec 
Kůrka a také naše tenistka Hlaváčková, triatlonista Vítovec a další. Zajímavostí 
těchto rozhovorů bylo, že všechny byly tlumočeny do znakového jazyka paní Mgr. 
K. Voříškovou a Mgr. M. Hanzlíčkem. Tímto byla Plzeň jediná v celé ČR, kde se 
akce zúčastnili tlumočníci zna-
kového jazyka. 
     Bylo možné se dozvědět, 
že triatlon vznikl v 80. letech 
minulého století ve Škodo-
vých závodech a jako doklad o 
časovém úseku se použivaly 
píchačky. Dále pak tenistka 
Hlaváčková byla nadšená, že 
všechny rozhovory byly tlu-
močeny do ČZJ a tím se 
konečně něco dělá pro zdra-
votně postižené. 
     Během celého olympijského parku pak vystupovaly různé sportovní, hudební 
nebo taneční soubory. Akce byla velmi úspěšná z pohledu návštěvnosti a také 
musíme konstatovat, že nikomu z přítomných nevadilo tlumočení pro neslyšící. 
Tímto chceme poděkovat MMP, že nám umožnil tlumočit akci takového rozměru. 
 
 
 
 
 
 
 

Spolek neslyšících Plzeň, Vás srdečně zve na 

2.  turnaj  v Minigolfu neslyšících, 
který se koná ve čtvrtek 8. září 2016 od 15.00 hodin 

na hřišti Miniatur golf club Plzeň, U Borského parku 21. 

 

Časový rozpis turnaje:  15.00 h. Senioři 60+ 
15.15 h. Děti 6-15, rodinné 

15.30 h. Dospělí 

 

Doprava tramvají č. 4 směr Bory nebo bus č. 30, 
směr Borská pole, zastávka Bory 

Vstupné: děti zdarma, dospělí/senioři 10 Kč 
 

Přihlášky u paní Mgr. K. Voříškové  

 

                                           Zpříjemněte si začátek podzimního období 
 



 

           

 

 
 

8. 9.  15.00 čtvrtek  2. turnaj v Minigolfu neslyšících 

9.9. - 10.9.  pátek Dny vědy a techniky na nám. Republiky, Plzeň 

12. 9. 2016 15.00 pondělí Techmanie -Den bez bariér, tlumočené akce 

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 

21. 9.  15.30 středa Přednáška – Informovaný senior I. 

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

 
 
 

 

si Vás dovoluje srdečně pozvat na 

Předvolební kulatý stůl se zástupci šesti 
                            politických stran na téma  
                            Lidé se zdravotním postižení v Plzeňském kraji, 

 

                                 které se koná ve čtvrtek 22. září 2016 od 16.00 hodin                
                                          v zasedacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje (1. patro),   
                                         Škroupova 18, Plzeň. 
 

Akce je tlumočena do znakového jazyka.                                       Srdečně Vás zveme. 
 
 
 
 
 

4. 10. 15.00 úterý Trénování paměti 

   12. 10. 15.30 středa Přednáška –Informovaný senior II. 

   15. 10. 10.00 sobota 13. r. a 14.r. Putovní pohár Joker –družstva, jednotl. 

   18. 10. 15.00 úterý Trénování paměti 

   22. 10. 10.00 sobota Šipky Cricket 

   25. 10. 14.00 úterý Neleníme 

   28. 10.  pátek Den samostatnosti ČSR 

Program akcí ve Spolku   září - říjen  2016 

0090lednulednu08000802008 

dobře bavili. 





 
 
 
 
 
 

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   
 

  
Král Václav, 65 let 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

         
                                                                                                      
 
 

        
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

Sobota 17. září 2016 od 13 – 17 hodin Ranč Šídlovák 

Slyšíme se na ranči aneb zpátky do pohádky 

http://www.snplzen.cz/aktuality

