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V novém roce 
 
 
 

     Tak,  máme již konec starého roku za sebou a 
začíná rok nový. Se starým rokem odešel i 
slavnostní rok, kde jsme oslavovali 100. výročí 
vzniku našeho spolku. Roku, kdy se nám podařilo 
hodně akcí zaměřených na život neslyšících a 
propagaci naší organizace v Plzni. To, že jsme 
vydrželi až do tohoto krásného kulatého jubilea je 
zásluha všech členů i bývalých, že se mají chuť stále 
setkávat mezi sebou. Nemalou měrou se na tom 
podílely všechny výbory, které ve spolku  po celou 
dobu existence dodržovaly základní směr činnosti 
spolku od založení spolku v roce 1917. Děkujeme 
všem.   
     Nyní jsme vstoupili do roku s číslicí osm na konci 
letopočtu. Číslicí, která je pro náš stát osudová. 
Náhodně si připomeňme rok 1918, vznik Česko-
slovenska. Mnichovská dohoda v roce 1938. Úno-
rové vítězství pracujícího lidu v roce 1948. V srpnu 
1968 pak okupace Československa vojsky varšavské 
smlouvy. A co nás čeká letos…? V letošním roce si 
připomeneme 100. výročí od založení samostat-
ného Československa. To se jistě odrazí v mnoha 
akcích, které budou zaměřeny na naší historii.  
     Co to znamená pro spolek? I my bychom se měli 
zapojit do těchto oslav.  Máme však před sebou 
členskou schůzi, na které se bude volit předseda a 
výbor na další volební období. A tak bude záležet na 
nich, jakou cestou bude činnost spolku pokračovat 
v dalších letech, aby se naši  následovníci nemuseli 
za naši minulost stydět. 
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Spolkový život 
 
Den vzniku samostatného Československa 

     V roce 2017 jsme oslavili 99. výročí  vzniku samostatného Českoslo-
venska. Oslavy připadly  jak je již tradičně zvykem na 28. října. V tento den 
se konají v Plzni různé akce, které mají symbolickou cenu 28 Kč nebo jsou 
zdarma. 

 
     Pro letošní oslavy jsme si vybrali akci, a to návštěvu Bohemia sekt ve 
Starém Plzenci. Jedná se o firmu, která je známá výrobou šampaňského. 
Továrna byla založena v roce 1942 na výrobu šampaňského, které mělo 
být určeno na vývoz do válečného Německa. Bohužel, prvního sektu se 
Němci nedočkali, neboť válka skončila a tak ho jako první z této továrny 
ochutnali Američané, kteří přijeli osvobodit Starý Plzenec. První lahev 
s tímto lahodným mokem je v závodě vystavena. Má černé sklo. 
     Firma zaměstnává něco přes 250 zaměstnanců, ale v Bohemia sekt je 
jich něco kolem 130. Zbytek je v závodě v Německu. V současné době se 
v závodě vyrábí sekt tradiční ruční výrobou a pak moderní, zvanou 
„tankovou“. Ruční výroba je opravdu tradiční a vše se provádí ručně. Měli 
jsme možnost se podívat i do sklepů závodu, kde se sekt vyrábí. Ve 
sklepích musí být udržována stálá teplota, která se pohybuje kolem 10 
stupňů C. Sekt se vyrábí ze směsí 3 druhů vín. U tankové výroby jsme měli 
možnost shlédnout výrobní tank, který pojme až 1 milion  litrů vína. Doba 



zrání sektu je různá a odráží se pak v jeho kvalitě. Nechává se víno ustát od 
6 měsíců do 36 měsíců. 
     Pro všechny účastníky této exkurze bylo příjemným překvapením, že 
obdrželi ochutnávku růžového sektu, který všem chutnal. Celkem se 
dopolední akce zúčastnilo 20 neslyšících a ani chladné počasí jim nezkazilo 
příjemný pocit z této exkurzu. Tlumočení zajišťovali opět tlumočníci 
Spolku. 
     Ve velmi chladném podvečerním čase se konal pietní akt v rámci 
vzpomínkové akce Vzniku samostatnosti.  Úderem 17 hodiny byl pietní akt 
zahájen a byli na něm přítomni čelní představitelé města a Plzeňského 
kraje. I tento vzpomínkový akt byl tlumočen do znakového jazyka paní 
Mgr. Voříškovou. I přes chladné počasí se několik neslyšících této akce 
zúčastnilo. Na závěr akce proběhl lampionový průvod, který byl převážně 
určen dětem. 

 
 
 
 
 
 
 

3D tiskárna 

     Naše organizace spolu s Domem 
robotiky uspořádala pro neslyšící děti kurz 
3D tiskárny. Kurz byl zahájen v září a 
skončil koncem listopadu. Během kurzu 
se děti naučily pracovat s programem na 
počítači, který se používá při tisku na 3D 
tiskárně. V počítači si namalovaly 
předmět, který si pak mohly vytisknout.  
     Tiskárna vypadá úplně jinak než ji 
známe. Místo barvy a papíru se používá 
plastový kabel o různém průměru. Tisk se provádí několikanásobně na 
sobě a vytváří reliéf v podobě 3D. Celého kurzu se zúčastnilo celkem 5 dětí 
včetně děti ze školy pro neslyšící. Celý kurz byl tlumočen paní Mgr. 
Voříškovou do ZJ. 

 
Změny v dávkách 

Vzhledem k tomu, že v dávkách se připravují drobné změny, pozvali jsme si 
na středu 23. 11. 2017 přednášku, kterou nám zajistila pracovnice úřadu 
práce. Informací bylo hodně včetně informací na kompenzační pomůcky. 



Jak se chránit 

     Tak se jmenovala další přednáška. Proběhla v úterý 28. 11. 2017 a 
zajistila ji Městská policie Plzeň. Městská policie spadá pod vedení 
primátora města.  Během přednášky jsme se dozvěděli, jaké jsou 
podmínky pro přijetí do řad policie. Zajímavostí bylo, že největší problém u 
nováčků jsou fyzické testy. Třeba u kliků se nerozlišuje, jestli jsou 
prováděné muži nebo ženami.  Dále, že se snížil věk na příjem do řad 
policie. 
     Byli jsme obeznámeni s náplní městské policie. Hlavní činností je chránit 
majetek a udržovat pořádek ve městě. Pravdou však je skutečnost, že si 
lidé spojují činnost policie převážně s udílením botiček na dopravní 
prostředky. Přitom jejich činnost je velmi bohatá. Spadá do toho i odchyt 
živých zvířat, která se volně pohybují v terénu třeba tím, že utečou svým 
majitelům. Podílí se i na záchraně lidského života tím, že darují krev. 
Součástí městské policie je i oddíl rychlého nasazení. Můžeme je vidět na 
stadionech, jak dohlíží na fanoušky nebo je doprovází od nádraží ke 
stadionu a zpátky na vlak. 
     Přítomní byli varováni také na blížící se období vánočních svátků, kdy se 
vyskytuje hodně kapsářů. Vyskytují se hlavně na trhách nebo v dopravních 
prostředcích. Dostalo se nám rady, jak si máme hlídat svoje osobní věci, 
jako jsou kabelky a peněženky. Neopomnělo se ani na rady, jak se bránit u 
podomního prodeje, který je na území města Plzně zakázán. Třeba 
nabízení energie v bytě nebo prodeje zboží. Na závěr každý účastník 
obdržel bezpečnostní kapsičku na doklady a peníze, která se dá kolem 
krku. Tím se zamezí jejich 
krádeži. Dále pak sešity 
dTest, odrazku jako pásku 
a časový spínač, který 
pomůže odradit případné 
zloděje v bytech. Účast na 
této akci byla v počtu 34 
členů a všichni byli 
nadšeni formou prezen-
tace a ochotou vše vys-
větlit. Akce  byla tlumoče-
na Mgr. Hanzlíčkem do ZJ. 



Projekt „Znakovka do škol“ v Regensburgu 

     Město Plzeň má několik družebních měst, 
s kterými si vyměňuje svoje zkušenosti. Jedním 
z takových měst je i Regensburg v Německu. Do 
tohoto města obdrželi zástupci magistrátu pozvánku 
na akci 1. kulatý stůl ohledně inkluze. Inkluze je 
zapojení zdravotně posti-žených dětí mezi zdravé děti 
v běžné školní výuce.  
     Setkání se uskutečnilo v pátek 1. 12. 2017 
v Regensburgu a za město Plzeň  byla po dohodě 
s OSS MMP vyslaná paní Mgr. Voříšková za Spolek 
neslyšících a paní Fajfrlíková z organizace Totem. 
Naše organizace tam  prezentovala projekt „Znakovka 
do škol“, který byl německými partnery přijat s velikým zájmem. Po jeho ukázce 
pak následovala i zajímavá diskuse. Akce končila v pozdních odpoledních hodinách 
a návrat do Plzně byl ve večerním čase. Musíme poděkovat i tlumočníkovi do 
německého jazyka, který celou prezentaci tlumočil.  

 
 
 

 
 
Spolek neslyšících Plzeň pořádá v sobotu 
dne 3. února 2018 prohlídku 

spalovny odpadu v Chotíkově. 
Sraz přihlášených účastníků je 
3. února 2018 v 8.30 hodin u nákupního 
centra Globus.  
Doprava zajištěna autobusem. Tlumočení 
do ZJ zajištěno. Kapacita zájemců omezena 

 
 
 

Mikulášská nadílka 

 
 

     Konečně je to tady. Středa 6. prosince 2017 a příchod Mikuláše, čerta a anděla 
na zem. Místo pro rozdávání dárků bylo určeno v restauraci Alfa na Americké 
třídě. V tento den pořádal náš spolek pro děti mikulášskou nadílku. Jak je již 
dobrým zvykem, byly pozváni i děti ze školy pro neslyšící. A tak se tam sešlo skoro 
55 dětí, pro které musel Mikuláš zajistit dárky. Díky pochopení Hypermarketu 
Globus a COOP měl Mikuláš co dělat, aby to všechno uvezl. Všechny děti obdržely 
dárečky a byly s nadílkou nadšeni. I náš spolek měl radost, neboť mezi nás na 
nadílku zavítaly zástupkyně sponzorů, což byla pro nás největší odměna.  



Andělé ve spolku 

     V pátek 8. prosince 2017 jsme měli sraz u Měšťanské besedy v Plzni. 
Někteří z přítomných věděli, co se bude konat, ale byli i tací, kterým se to 
nesmělo říct. V tomto slavnostním objektu se konal již tradiční 11. ročník 
Andělského sletu, který pořádal Odbor sociálních služeb MMP a Kancelář 
primátora. 
     Je to akce, kde se oceňují dobrovolníci a pracovníci v sociálních službách. 
Spolek neslyšících jmenoval v kategorii Anděl 2017 svých pět klientů, kteří se 
podíleli na přípravě 100. výročí založení spolku. Jednalo se o M. Volejníkovou, 
M. Hanzlíčka st., Ludmilu Findejsovou, O. Jíříčkovou a H. Jonášovou. Všichni 
jmenovaní svoji nominaci obhájili a obdrželi pamětní list a dárek z rukou 
náměstkyně Evy Herinkové a náměstka primátora Martina Baxy. 
     A to nebylo všechno. Nečekaný úspěch jsme zaznamenali v kategorii Dobrá 
duše. Ocenění získala Mgr. Voříšková za projekt Znakovka do škol. Další 
šokující zpráva přišla o chvilku později. Nejvyšší titul Zlatého anděla a tím i 
vstup do pomyslné andělské síně se dostalo Mgr. Hanzlíčkovi ml., předsedovi 
Spolku neslyšících Plzeň za dlouholetou práci pro neslyšící. Tímto se připojil 
k dalším plzeňským ikonám sociálních služeb na území města Plzně. 
     Celý večer byl tlumočen do znakového jazyka Dobrou duší (Mgr. 
Voříškovou) a večerem nás provázela jako moderátorka vedoucí OSS Alena 
Hynková spolu se Stanislavem Juríkem. Na závěr, jak již bývá zvykem, 
pracovníci OSS připravili vtipné vystoupení.  

 
 
 
 
 
 

 



Vánoční posezení 

     V roce 100. výročí uspořádal výbor ve čtvrtek 13. 12. 2017 pro své členy  
vánoční posezení, které se pořádalo každý rok pod vedením Klubu žen. 
Smyslem posezení bylo odpočinout si od každodenního vánočního shonu a 
úklidu. A hlavně navodění krásné vánoční atmosféry. 

 
Adventní vycházka    

  Blížící adventní  období nás lákalo k další zajímavé procházce. A tak ve 
spolupráci s IC MMP jsme připravili na sobotní odpoledne dne 16. 12. 2017 
adventní procházku centrem města. 
     Počasí bohužel nebylo vánoční, ale i to neodradilo několik našich členů, 
aby se v 15 hodin nesešli v mázhausu plzeňské radnice. Tam také započalo 
naše putování po adventní procházce. Dozvěděli jsme se, že barvy zlatá, 
červená, zelená a bílá jsou typické pro vánoční období. Adventní svícen se 
vždy skládá ze čtyř svíček barvy červené nebo fialové. A co pro nás bylo 
zajímavé, že se svícen zapaluje doleva, proti směru hodinových ručiček. Po 
úvodu jsme se vydali podívat na jesličky do katedrály svatého Bartoloměje, 
kdy ještě nebyl Ježíšek v jesličkách. Ten se vždy dává až po půlnoci z 24. na 
25. prosince. V blízkosti andělíčka se nachází dvě ruce, které jako kdyby 
chtěly podepírat kostel. Neví se, jak se tam dostaly. 
     Celá prohlídka byla ukončena v Národopisném muzeu na náměstí 
Republiky. Zde jsme dostali nepatrné občerstvení v podobě teplého čaje, 
nebo svařáku a vánočního cukroví. Celá akce byla zajímavá a byla 
tlumočena Mgr. Hanzlíčkem do znakového jazyka.      



           

 
 

16. 1. úterý 14,00 Neleníme  

18. 1. čtvrtek 15,30 Přednáška Důchody 2018 

3. 2. sobota 8,30 Exkurze do Spalovny v Chotíkově (viz pozvánka) 

7. 2. středa 15,30 Přednáška IZS a prevence (Martin Látal) 

13. 2. úterý 14,00 Neleníme 

23. 2 pátek 15,30 Členská schůze - volby 

7. 3. středa 15,30 MDŽ 

13. 3. úterý 14,00 Neleníme 

16. 3. pátek 18,00 Blik Blik - Petrohrad 
 
 
 
 

Výbor Spolku neslyšících Plzeň 
zve všechny své členy a přátele 

                        v pátek 23. února 2018 od 15.30 hodin na 

 

       Č L E N S K O U  S C H Ů Z I ,  
                která se koná v prostorách Spolku, Tylova 14, Plzeň 
   Program: Zpráva o hospodaření za rok 2017 
      Plán činnosti na rok 2018 
      Volba předsedy a výboru Spolku 

 
 
 
 

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 – Marta Černajová, 80 let 
                 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

Program akcí ve Spolku   leden - březen  2018 
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dobře bavili. 
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