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Máme vše za sebou... 

 

Vážení přátelé, 
 

máme za sebou několik málo dnů od chvíle, kdy jsme společně oslavili 
kulaté jubileum Spolku. Jubileum mělo nádech krásného třímístného čísla 
a to 100. Ano, našemu spolku bylo již neuvěřitelných sto let. 
     Výbor si může konečně oddechnout. Má za sebou neuvěřitelně 
náročnou práci se zajištěním akcí a příprav pro několik velkých akcích. 
Jednalo se o akci na Šídlováku, Mezinárodní den neslyšících a jako poslední 
bylo Společenské odpoledne. Ano, i vy, členové, máte na těchto 
pomyslných úspěších svůj nemalý podíl. Bez vaší pomoci a účasti by práce 
výboru byla skoro zbytečná. Nesmíme však zapomenout poděkovat i paní 
Mgr. Voříškové, která se nemalou měrou podílela na všech akcích, i když 
není členka vyboru. Děkujeme. 
     Máme stovku za sebou a musíme se již pomalu ohlížet dopředu, co 
bychom mohli v nastávajícím novém stoletém období pro vás, členy, 
připravovat zajímavého. Bude to pro nový výbor, který se bude volit 
v únoru 2018 veliká výzva.  
     Vážení  členové, protože oslavy 100 let se konají jen jednou v našem 
krátkém životě a vy jste byli na různých akcích, které se konaly v překrásně 
dlouhém období a tím spolek podpořili, máme pro vás ještě připravené 
jedno překvapení. Jestli nechcete o ně přijít, budete muset pečlivě 
sledovat nástěnku v našem Spolku. 
     Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat výboru za dobře odve-
denou práci a vám všem, že jste nás plně podpořili. Děkuji. 

 

     Závěrem přeji všem pěkné prožití dušičkové atmosféry. 



Spolkový život 
 

Krása ženských 

skříní 

     Název do titulku jsme si 
vypůjčili od názvu výstavy, 
která proběhla v Domu 
historie Přeštic-ka. 
Skupinka 3 našich členek se 
vydala v úterý 15. 8. do 
Přeštic, aby shlédly výstavu 
oblečení.  Jednalo se o 
retro výstavu oblečení, které pocházelo z 50. – 80. let 20. století. Vystavené oděvy 
pocházely z regionu Přešticko a byly šité v přeštických domácnostech místními 
švadlenami. Výstava byla nostalgická a přenesla nás do období našeho mládí.    
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Sportmanie 2017 

     Vloni probíhala v prostorách za OC Plaza „olympijská vesnice“, která byla ve 
stejném datu jako LOH v Rio de Janeiro. V roce, opět v měsíci srpnu, od 18. – 27. 
8. Probíhala na stejném místě podobná akce, ale tentokrát s názvem 
„Sportmanie“. Celá akce byla pořádaná MMP odborem sportu. Na prostranství za 
vodu byla ukázka celkem 60 sportů včetně sportovního taneční 
     Samotné zahájení bylo zajímavé tím, že se ze střechy OC Plaza slaňovali pri-
mátor pan Zrzavecký, hejtman plzeňského kraje pan Bernard a náměstek pro 
sport MMP pan Chvojka. Dále na programu bylo taneční a hudební vystoupení. 

Zahájení bylo ukončeno ohňostro-
jem.     Během celé doby probíhaly 
na hlavním podiu besedy se spo-
rtovci, kteří byli buď z plzeňského 
kraje nebo slavili úspěchy. 
Vystoupili tam P. Horváth, M. 
Straka, Vítková, Řehula, M. Jelínek, 
Kreuzinger a další. Veškeré besedy 
včetně zahájení a závěru byly 
tlumočeny do ČZJ paní Mgr. 
Voříškovou a Mgr. Hanzlíčkem.     



Spolek neslyšících Plzeň  
Vás srdečně zve 28. října 2017 na  
oslavu Vzniku Československa 

Program:  
9.00 hodin odjezd na exkurzi z CAN 
                    Bohemia sekt – Starý Plzenec 
                    vstupné 28 Kč, nutno přihlásit 
17.00 hod. Pietní akt, Masarykovo náměstí -  Tlumočení zajištěno. 

Letní barokní  festival 2017 

     Letní prázdniny jsou již v druhé polovině měsíce srpna a začíná příprava na 
začátek školního roku. Do tohoto klidu přichází neobyčejné pozvání. Jsme pozváni 
na závěr Letního barokního festivalu, který proběhne barokním zámku 
v Manětíně.  

     A tak v sobotu 19. srpna nasedáme do mikrobusu pro osm lidí a vyjíždíme směr 
Manětín. Na místě se setkáváme s dalšími neslyšícími, kteří na místo dojeli svými 
auty. Celkem se nás sešlo 17 osob. Dostáváme sami pro sebe průvodkyni, která 
s námi prochází interiéry zámku a ke každému něco řekne. Bohužel, k velkému 
zájmu lidí o tuto akci není možné si prohlédnout celý zámek, ale i tak je to pro nás 
zajímavé. Po skončení prohlídky se každý může procházet po zahradách, které 
jsou přilehlé k tomuto zámku. A bylo se na co dívat, neboť každou chvilku byla 
nějaká atrakce, která se vztahovala k barokní době. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     U potoka byly pradle-
ny, které předváděly, jak 
se v dřívějších dobách 
pralo. Kdo měl  zájem, 
mohl si to vyzkoušet. 
Největší zájem byl z řad 
dětí. Měli jsme také 
možnost si prohlédnout 
dostihovou koňskou le-
gendu Decent Fellow, 
který se procházel po 
trávníku. Koho koně moc 
neza-jímají, mohl se 
podívat na tesařské nebo 
kovářské řemeslo a 
obdivovat jejich výrobky. 
     Za dřevěným mostem 

byla ukázka jízdy v dámském sedle, neboť ženy na koni seděly bokem. Kdo si chtěl 
připadat jako urozený šlechtic, tak si musel vystát pěkně dlouhou frontu a za 
odměnu se pak mohl svézt v kočáře. Protože středověk byl náročný na život, tak 
jsme se mohli seznámit i s chovem sokolů, a nejen s nimi. Viděli jsme výra, sovu, 
jestřába, poštolku aj. Aby bylo co nosit na stůl, tak jsme mohli shlédnout i 
lukostřelbu. Naše umění ve střelbě nebylo dobré a tak naše jídelní stoly by asi byly 
pořád prázdné, nevadí. 
     A protože nám počasí přálo, tak jsme měli krásně příjemné odpoledne. Akce 
byla opět tlumočena do ČZJ panem Mgr. Hanzlíčkem. Na závěr bychom rádi 
poděkovali pořadatelům, že nám umožnili vstup   na akci zdarma a ještě jsme 
dostali dárečky, které pro nás připravil KÚ PK odbor cestovního ruchu. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Slyšíme se na ranči 

     Je sobota 26. srpna 2017 a město se probouzí do mokrého rána. I já otevírám 
oči a zjišťuji, že je venku mokro a ještě k tomu kolem 8 hodiny začíná znovu pršet. 
V mysli mně naskakují vzpomínky na loňský   rok, kdy nám na akci „Slyšíme se na 
ranči“ bez přestání pršelo. Kolem desáté hodiny se na nás usmívá štěstí v podobě 
vykouknutého sluníčka a již je jasné, že se letošní 6. ročník „Slyšíme se na ranči“ 
povede. Letošní ročník se koná v rámci 100. výročí založení Spolku neslyšících 
Plzeň a je to znát i na výzdobě areálu. 
     Při příchodu nás upoutá brána složená z bílých a modrých nafukovacích 
balonků, kdy některý nápor sluníčka nevydrží a s radostí praskne, jako když 



vystřelí dělo při slavnostní salvě. Na přípravu prostoru přichází členové výboru a 
také již první vystupující. Jsou to děti ze ZŠ Martina Luthera a členky divadla Jitule 
a Dadule. A samozřejmě, že nechybí ani první zvědavci z řad neslyšících. 
     Na úvod vystoupili slyšící žáci ze školy M. Luthera, kteří odehráli ve znakovém 
jazyce pohádku „Boudo, boudičko“ a pak následně zazpívali ve znakovém jazyce 
písničku „Když jsem já sloužil“. Jejich vystoupení mělo mezi neslyšícími velký 
ohlas. Pak přišlo na řadu divadelní vystoupení Jitule a Dadule s pohádkou „O 
Smolíčkovi“, která byla tlumočena Mgr. Voříškovou a Mgr. Hanzlíčkem do 
znakového jazyka. Po končení představení pak obě herečky měly hravou dílnu pro 
děti. 
     Kdo se mezi přestávkami nudil, tak se mohl nechat zvěčnit na karikatuře od 
pana Petra Šrédla. Jeho karikatury byly úžasné a stále měl co dělat. Koho 
nezajímali kresby, mohl se přesunout k vedlejšímu stolečku, kde se vyráběly 
nafukovací zvířátka z balonku. Děvčata, která je vyráběla byla šikovná a pomalu se 

 

 

 

 
 
 

 
 

 po Šídlováku mohla pohybovat celá ZOO doplněná o zvířátka, která se mohla 
malovat na obličej. Všude se na všechno stála fronta. 
     V horku, které se udělalo po obědě pak v brnění vystoupil šermířský soubor 
Korbel, který byl doprovázen dvorními dámami. Ty přítomným ukázaly středověké 
tance a i malé princezny se mohly tyto zajímaví tance naučit. Šermíři se mezi 
sebou utkávali v nelehkých soubojích a bylo vidět, jak z nich teče pot z boje a 
z horka. Vítěz celého souboje si pak mohl vzít královnu za manželku.  
     Se zajímavou ukázkou mezi nás přišli pracovníci Techmanie, kteří nám zde 
předvedli „tekutý dusík“.  



     Pomalu se již blížil závěr celé akce a tak nesmí chybět ani hudební vystoupení. 
Jak bývá u této akce zvykem, i letos zde vystoupili členové neziskové organizace Ty 
a Já se svojí hudební skupinou Laboratoř. Písničky tlumočila Mgr. Voříšková.  
     Na závěr celého akce vystoupili dobrovolní hasiči z Bolevce, kteří  si pro děti 
připravili pěnovou show. Pěna se pomocí speciálního fukaru pomalu rozlézala po 
ploše Šídlováku a děti mezi bublinkami běhaly a vřískaly. Pěna rostla a rostla, až 

některé děti se v ní úplně 
ztrácely. Byl to příjemný konec 
celé naší akce.   
     Celou akci pro nás mode-
rovala paní Kozáková a tlu-
močení zajišťovaly Mgr. Vo-
říšková a Mgr. Hanzlíček. Ne-
měli bychom zapomenout i na 
pana Mgr. Svobodu, který celý 
průběh našeho odpoledne 
dokumentoval svým fotoapa-
rátem. Počasí nám přálo a 

zájemců na naší akci se dostavilo hodně jak z řad neslyšících, tak i slyšící 
veřejnosti.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Barvám neutečeš    

 V letošním roce probíhá již 4. ročník běhu s názvem Barvám Neutečeš. V Plzni se 
konal tento závod jako 1. ročník a to sobotu  2. 9. 2017. Trať běhu měřila 5 km a 
měla 5 barevných míst. Na akci vystoupila také známá youtuberka Monika 
Pavlačková, která je současně i zpěvačka. Při vystoupení byla překvapena, neboť 
její vystoupení bylo celé tlumočeno do znakového jazyka tlumočnicí Spolku paní 
Mgr. Voříškovou. Celá akce byla tlumočnicky zajištěna pro zájemce z řad 
neslyšících. 

 

 

 

Minigolf neslyšících 

Začátek letošního školního roku se Spolek snažil zpestřit již 3. ročníkem Minigolfu 
neslyšících. Proč začátek? Chtěli jsme trochu rozptýlit děti, které se po letních 
prázdninách vracely do prostor školy a internátu. Jak bývá tradicí, setkávají se tady 
vždy až tři generace sluchově postižených, kterým jde hlavně o to, jak se společně 
pobavit. Opět mezi nás zavítaly děti z místní školy pro sluchově postižené, pro 
které to bylo příjemně odpoledne. Celkem se akce zúčastnilo 32 osob včetně dětí. 



Vše proběhlo v úterý 5. září 2017. A  jak je již zvykem, vše bylo zajištěno 
tlumočníkem. 
 
 

 

 
 
 
 

Dny vědy a techniky  

     Již poněkolikáté  Spolek vystupuje na akci, kterou pořádá Západočeská 
univerzita v Plzni. V sobotu dne  
9. 9. 2017 pořádala ZČU na 
náměstí akci Dny vědy a 
techniky. V letošním roce jsme 
byli tak jako v minulých letech 
ve stanu se zrakově 
postiženými, kterým jsme 
v minulosti tiše záviděli zájem o 
jejich vadu. V letošním roce se 
na nás usmálo štěstí a i naši 
zástupci měli na akci co dělat. 
Hodně napomohla naše 
nedávná akce Znakovka do 
škol, čímž se zvýšil zájem o sluchovou vadu. Akce probíhala od 9 – 17 hodin a 
zajišťovali ji M. Volejníková, M. Hanzlíček st. a Mgr. K. Voříšková. 



Festival na konci léta 

     Jeden den a dvě veliké akce, na  které byl pozván i Spolek neslyšících Plzeň. 
Vždy každou druhou sobotu v měsíci září pořádá nezisková organizace Ty a já 
Festival na konci léta. Letos datum padl na dne 9. 9. 2017, což kolidovalo s akcí 
ZČU Dny vědy a techniky. Ale i tento problém se podařilo zdárně vyřešit. 
Tlumočnice Mgr. Voříšková dostala křídla a tak přelétávala z jedná akce na 
druhou. Zde propagovala Spolek a jeho 100. výročí a současně i mateřský jazyk 
neslyšících, znakový jazyk. Na akci se nám podařilo mít i vlastní stánek, kde jsme 
mohli nabízet různé předměty, které vytvořily naše členky v rámci Klubu žen. Ve 
stánku se o nabídku věcí staraly H. Jonášová a Ludmila Findejsová. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Kurz počítačů 

     Spolek pro zvýšení počítačové 
gramotnosti uspořádal pro neslyšící 
základní kurz od 12. 9. – 26. 9. 2017. 
Kurz probíhal v našich prostorách na 
vypůjčených noteboocích. Když se blížil 
termín zahájení, měli jsme obavu, zda 
kurz naplníme, ale naše očekávání bylo 
hodně překročeno. Celkem se kurzu 
zúčastnilo 12 neslyšících. Ti se během 6 
výukových hodin naučili základům 
práce s počítačem. Naučili se surfovat 
na internetu, stahovat texty, založit si 
vlastní e-mailovou adresu a také mezi 
sebou skypovat. Kurz měl mezi 
účastníky veliký ohlas a vyjádřili 
přednášejícím z Občanské poradny 
veliké poděkování za trpělivost při výuce. Samozřejmostí bylo, že vše bylo 
tlumočeno do ZJ.  
 

Mezinárodní den neslyšících 
 
    Uplynulo 20 let od posledního Mezinárodního dne neslyšících (MDN), který 
pořádal Spolek na veřejných prostorách. Letošní oslavy MDN byly koncipovány 
v rámci oslav 100. výročí založení naší neziskové organizace. Akce proběhla 
v Proluce, v Křižíkových sadech v neděli 24. 9. 2017 od 14 hodin  Program oslav byl 
sestavený tak, aby ukázal, co všechno jsou schopni sluchově postižení občané 
zvládnout a jak se prezentuje náš Spolek na veřejnosti. Pozvání na akci přijal i pan 
PhDr. Miroslav Valina, předseda NRZP PK, se kterým byl proveden rozhovor. Na 
akci vystoupili slyšící děti ze ZŠ Martina Luthera se znakovanou pohádkou „Boudo, 
boudičko“, kde s nimi znaky nacvičila naše tlumočnice Mgr. Voříšková. Nemalý 
podíl na této pohádce má vedení školy a rodiče, kterým se projekt „Znakovka do 
škol“ moc líbil a podpořili ho. Dále vystoupily 9leté sestry Steinhaserovy se hrou 
na flétnu, z nichž jedna má těžkou sluchovou vadu. Zajímavé bylo i pantomimické 
vystoupení paní Volejníkové, která předvedla etudu na téma „Čtyři roční období“.  
Sama protagonistka je od narození neslyšící a díky plzeňskému herci panu 
Nehonskému se dostala k pantomimě. Následně pak externě vystupovala 
v divadle J. K. Tyla. Překvapení pro přítomné byla účast dvou neslyšících 
reprezentačních sportovců, kteří se v letošním roce zúčastnili Deafolympiády 



v Turecku. Jednalo se o střelce Bartošky, který si přivezl z olympiády medaili za 
třetí místo. Ve stolním tenise nás reprezentoval pan Helus. Během své sportovní 
kariéry získali  nemnoho medailí. 
Na závěr celého programového 
bloku vystoupila známá plzeňská 
hudební skupina Znouzectnost. 
S textem jejich písniček byly 
neslyšící seznámeni díky tlu-
močnici Voříškové. Celou akci 
moderovala paní Kozáková, která 
spolupracuje s naším spolkem. Na 
podium měla mimo jiné i 
zástupce 4. Obrněné divize Plzeň 
a paní Brožová s firmy Anticer 
s.r.o.. Firma se zabývá kom-
penzačními pomůckami pro sluchově postižené.  
     Během programu byl také doprovodný program, kde bylo možné se seznámit 

s českým a slovenským 
znakovým jazykem. Na-
cházel se zde také fo-
tostánek, který obslu-
hovala neslyšící foto-
grafka a bylo možné se u 
ní nechat vyfotit. Pro děti 
byl stánek s dílničkou, 
kde si mohly vyrobit co se 
jim líbí a na památku si 
mohly nechat udělat i 
karikaturu. I naše členky 
z Klubu žen zde vysta-
vovaly svoje výrobky a 
kdo chtěl, mohl si je i 

zakoupit. Počasí  nám po nepříjemné dopoledním deštíku přálo a akce se vydařila. 

 

Slavnostní odpoledne 

     Nastal den „D“. Ano, Spolek neslyšících Plzeň dne 30. září 2017 oslavil 100. 
výročí od svého založení. Akce se konala v restauraci „Alfa“ v odpoledních 
hodinách a její prostory byly zaplněné.  Byla určena pro všechny neslyšící bez 
ohledu členství a jejich přátele. Oslav se zúčastnila paní ředitelka Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR, paní Šárka Prokopiusová. Dále pan Jaroslav Paur, 



paní Alena Kozáková za Nadaci 700. let města Plzně. Přítomen byl i pan Ing. Josef 
Tauber, syn zakladatelky Klubu žen, paní Hedviky Tauberové. Paní Věra Váchová 
ze spolupracující organizace z Teplic a paní Kubertová z Domažlic. 
     Program oslav odpovídal charakteru oslav. Všichni jsme si připomněli 
zakládajícího člena pana Jana Zacha, který přišel s nápadem založení Spolku 
hluchoněmých Plzeň.  
     Zavzpomínali jsme si na podmínky našich předchůdců a na akce, které se tehdy 
konaly.  Také jsme si uvědomili, co všechno  naši předchůdci zvládali v různých 
politických podmínkách. Díky jejich obratnosti se povedlo spolek dovést až ke 100. 
výročí. To vše jsme se dozvěděli z úvodního projevu předsedy pana Mgr. 
Hanzlíčka. Po něm přišlo nostalgické vzpomínání nejstaršího pamětníka bývalého 
výboru pana Hanzlíčka st.  
     Slavnostní odpoledne bylo doplněno kulturním vystoupení sester Štejn-

hauserových na flétnu. Janička 
je sluchově postižená a je ve 
škole integrována. Dále 
vystoupily děti ze ZŠ Martina 
Luthera se znakovanou po-
hádkou „Boudo, boudičko“. 
Zajímavostí je, že se jedná o 
slyšící děti, které se text 
naučily v rámci projektu 
„Znakovka do škol“. Na závěr 
pak vystoupila paní Volejníková 
se svým pantomimickým 

vystoupením „Čtyři roční období“. Všechny předvedené výkony měli u přítomných 
veliký ohlas. Všichni přítomni dostali drobné občerstvení a samozřejmostí bylo, že 
vše je tlumočeno do znakového jazyka. 
 

 

 
 
 
 

Jizerka Textil 
OPTYS 

 
 
 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 



                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

3. 10. úterý 8.30-14.0 Týden sociálních služeb - Den otevřených dveří 

4. 10. středa 14 -17. Týden sociálních služeb – Den otevřených dveří 

5. 10. čtvrtek 9 – 10 Alpinning – Divadelní 3a 

6. 10. pátek 8.30-11.3 Týden sociálních služeb 

10. 10. úterý 14.30 3D tiskárna – pro děti 

12. 10. čtvrtek 9-10 Alpinning –Divadelní 3a 

19. 10. čtvrtek 9 – 10 Alpinning –Divadelní 3a 

21. 10. sobota 9.00 Putovní pohár Joker 

24. 10. úterý 14.30 3D tiskárna – pro děti 

26. 10. čtvrtek 9 - 10 Alpinning –Divadelní 3a 

28. 10. sobota 9.00 Zájezd Sekt bohemia – nutno objednat! 

  17.00 Pietní akt ke vzniku  Československa – Masarykovo n. 

31. 10. úterý 16.00 Halloween – v prostorách Spolku 

2. 11. čtvrtek 9 – 10 Alpinning – Divadelní 3a 

7. 11. úterý 14.30 3 D tiskárna – pro děti 

9. 11. čtvrtek 9 - 10 Alpinning – Divadelní 3a 

17. 11. pátek 15.30 Posezení v hotelu Central – pouze pro členy Spolku 

18.11. sobota 10.00 Putovní 17. ročník poháru šipek 

21. 11. úterý 14.30 3D tiskárna – pro děti 
 

 
Klub žen – vždy ve středu od 15.30 hodin 

Klub seniorů – vždy ve čtvrtek od 14.00 hodin 
 
 

Výročí našich členů    
 
 

 
 
 

Juraj Štys, 40 let, Jiří Vavrač, 75 let 
Václav Bufka, 70 let 
 

 

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 

Program akcí ve Spolku    říjen - listopad  2017 

0090lednulednu08000802008 

dobře bavili. 




