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       Jak vznikaly plzeňské názvy 
 

část II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Belánka 

 

     V dnešní době se tento název používá pro místo, které je ohraničeno ulicemi U 
Trati, Nemocniční, Soukenickou a Klatovskou. Tady v roce 1866 bratři Belaniové 
založili strojírenskou firmu, která měla konkurovat Škodovce. V době hospodářské 
krize v roce 1873 firma zanikla. Jméno Belánka ale zůstalo. 
 

Bezovka    

 

V období mezi dvěma válkami byly volné pozemky na 
západ od dnešní Klatovské třídy, kde vznikla vilová čtvrť. 
Střed této čtvrti tvoří par Hvězda a vily a domy zde mají 
velikou zahradu. Hodně se zde vyskytovat strom šeřík 
obecný. V Plzni se říká bez a od toho vznikl název Bezovka. 
 

Božkov    

 

První informace o Božkově je z roku 1338. Jméno vzniklo od 
jména Bošek a znamenalo to Boškův dvůr. Jméno Boškov se 
vyskytovalo až do 19. století. Na konci prvního pololetí 19. století 
zde žilo přes 300 obyvatel a bylo zde 62 domů. V roce 1942 byl 
Božkov připojen k Plzni. 
 
 
 
 
 

Bručná 

 

Původně to byla samostatná městská čtvrť v okolí Nepomucké třídy. Od roku 1833 
zde byla zájezdní hospoda a její hostinský Mates, který pocházel ze statku 
v Černicích, kde mu říkali Bručil. Jméno se přeneslo i na okolní domky. 
 

Brouk a Babka 

 

Byl to moderní obchodní dům, který se zřízen v budově bankovního paláce 
Merkur na rohu Smetanovy a Bezručovy ulice ve 30. letech 20. století.. Obchod 
fungoval 20 let. 
 



 
 

Spolkový život 
 
Letní škola ZČU 
 
     V polovině měsíce července, od 16. 7. – 20. 7. 
2018 od 8 – 15 hodin v parném horku pořádala 
Zaápadočeská univerzita v Plzni Letní školu pro děti 
ze speciálních škol a vyloučených rodin. Celkem se 
totoho programu zúčastnilo 13 dětí. Z celkového 
počtu byl jen jeden žák sluchově postižený, a to 
Jindra Hlaváček, který měl po celou dobu u sebe 
tlumočníka, kterého zajišťoval Spolek neslyšících 
Plzeň. A co je to vlastně „Letní škola“? 
     Smyslem „Letní školy“ bylo, aby si děti osvojily 

jednotliové návyky ve výuce, 
seznámily se s různými obory. 
Nezapomnělo se ani na cizí 
jazyk a hraní.Každý den 
začínal různými doplňovač-
kami a kvízy z češtiny na 
doplňování písmenek. Bylo to 
zajímavé. Dále se děti sezná-
mily s prvky psychologie a 
vždy každý den končil výu-
kou anglického nebo němec-

kého jazyka. Výuka probíhala hravou formou. 
     Velmi zajímavé bylo pro děti povídání z archeologie 
s názornou ukázkou jednotlivých pravěkých ukázek. Na 
závěr seznámení s archeologií si každý sám mohl 
prohrabávat s písku a hledat „historické úlomky“ a 
současně se snažily slepit dohromady rozbitý květináč. 
    Hodně děti zaujala ukázka konstruování. Samy si 
vyřezávaly elektrickou pilkou svoje kresby do po-
lystyrénu. Učily se také lisovat svoje odznáčky a 
seznámily se s laserovou pilkou. U této pilky dostaly 
varování, že tam nesmí strkat prsty ani ruku, protože 
by jim to laser uříznul. 
     Dva dny po obědě s plnými břichy měly děti zdra-
votní tělocvik, kde mohly šplhat po laně nebo 



horolezecké stěně. Také se seznámily s různými hrami, které se u nás běžně ne-
hrají. Jedna hra byla dokonce z Finska. 
     Poslední den pak probíhala pohybová aktivita, kde se předváděly různé hry a 
tance. Během tohoto týdne proběhla i návštěva zařízení, které se jmenuje Info 
Kariéra, kde se hravou formou děti snažily říct, co je baví a co by rády dělaly. Po 
celou dobu Letní školy měly děti zajištěný oběd od Západočeské univerzity. 
Všechny děti se chovaly přiměřeně k věku, i když musím pochválet Jindru 
Hlaváčka, který se zastal slabších dětí. Byl odborným dohledem pochválen. Na 
závěr každé dítě dostalo upomínkový diplom a věcné dárky. 
 
 

Sportmanie 

 
     Je sobota 18. srpna 2018 a město Plzeň již pořádá třetí ročník Sportmanie, 
který přiblíží dětem jednotlivé sporty. Letošní ročník je o to významnější, že se 
koná v roce 100. 
výročí založení 
Československé re-
publiky. Zahájení 
bylo na náměstí 
Republiky, kde čle-
nové Sokola před-
vedli směsici tanců 
a po jejich skon-
čení byl slavnostní 
průvod směrem do 
OC Plaza. Letošní 
ročník probíhal 
trochu v pozměněné podobné než předcházejí dva ročníky. Každé tři dny se 
měnila sportoviště, a tak děti měly možnost získat předhled o různých typech 
sportů. Zároveň mohly získat všechny druhy medailí, ale s podmínkou, že se každý 
třeří den objeví na sportovišti. 

     A jak již bývá dobrým zvykem,  pořádaly se různé 
besedy s populárním sportovci nebo osobnostmi, které 
pracují ve sportu. A co je nejdůležitější, mají nějaký vztah 
k městu Plzni. Tyto besedy byly již tradičně tlumočeny do 
znakového jazyka tlumočníky Spolku neslyšících Plzeň, a 
to Mgr. Voříškovou a Mgr. Hanzlíčkem.  
     Celá akce skončila v neděli 26. srpna 2018 a jak bývá 
zvykem, tak nám při zahájení této akce parádně sprchlo. 
Byly to kapky štěstí. Na akci se přišlo  přes 50 tisíc občanů. 

 



Ty a Já 

 
     Letos pořádala nezisková organizace 
Ty a Já již 12. ročník Festival na konci 
léta. Letos proběhl v sobotu 8. září 2018 
v prostorách Proluky a naše organizace 
byla opět mezi pozvanými již podesáté. 
Na festivalu jsme prezentovali samotný 
Spolek a také znakový jazyk pčedsedou 
Spolku. Mgr. Voříšková tlumočila jednu 
písničku od Lahody a Dubničky. Naše 
členky Klubu žen tam prezentovaly svoje výrobky v našem stánku. Vše se líbilo. 

 
Oslavy vzniku republiky v Plzni 27. a 28. října 2018 

Spolek neslyšících Plzeň srdečně zve všechny neslyšící a jejich přátele na oslavu 
vzniku Československé republiky. 

     Program: 
     Sobora 27. října     13:28 h.  Exkurze do čistírny odpadních vod   
                Sraz zájemců v Jateční ul. 47. Kapacita 20 osob.  

        Vstup zdarma. 
       16.30 h.  Prohlídka divadla Alfa  

        Sraz na Rokycanské 7. Kapacita 20 osob.  
        Vstupné 28 Kč 

Neděle 28. října    12.30 h.  Exkurze do pivovaru Gambrinus   
           Kapacita 20 osob. Vstupné 28 Kč. 
         17.00 h.  Slavnostní shromáždění a průvod světel  
                                                       včetně dobových postav – Klatovská třída 
                        18.30 h.  Společný zpěv původní československé hymny 

Všechny exkurze i státní hymna budou tlumočeny do znakového jazyka               
 
Mezinárodní den neslyšících 

 

     Rok uběhl jako voda a opět je tady měsíc září a s tím 
Mezinárodní den nesly-šících. Letos se konal v sobotu 15. 
9. opět v námi známé Proluce. Cílem oslav bylo opět 
připomenout široké veřejnosti, že mezi nimi žijí lidé, kteří 
mají potíže se sluchem. Tomuto tématu také odpovídal 
program oslav. Vybraní zástupci z řad neslyšících 
předváděli veřejnosti český znakový jazyk, slovenský 
znakový jazyk a mezinárodní znakový jazyk. Proč zrovna 
tato ukázka? Cílem bylo ukázat, že zna-kový jazyk má 



svoje specifika a tudíž není absolutně stejný ve všech státech. Také mezi nás 
zavítal předseda NRZP Plzeňského kraje pan Valina. 
     Také sluchově postižená dívka spolu se svojí sestrou předvedla hru na flétnu, 
která u přítomných sklidila veliký úspěch. Přivítali jsme mezi námi také účastníka 
ME v kuželkách, které proběhlo letos  Rakousku, pana Findejse Milana. Ukázal 
nám svoji stříbrnou medailii ze závodu dvojic a také získaný diplom. Pro přítomné 
bylo překvepaním, že i plzeňští neslyšící mají mezi sebou reprezentanta. Dětským 
divákům byla předvedena pohádka O veliké řepě, která byla sehrána žáky ZŠ Mar-
tina Luthera, kteří se tuto pohádku naučily ve znakovém jazyce. Pro naše nedo-
slýchavé občany fungovala poradna včetně nabídky kompemzačních nabídek. 
Během odpoledne byl představen projekt od nadačního fondu Dobří lidé česka, 
jehož výtěžek je určen pro onkologicky nemocné děti. Na závěr slavnostního 
odpoledne bylo divadelní představení Jitule a Dadule, které bylo tlumočeno do 
znakového jazyka. Pro všechny přítomné na závěr vystoupila známá plzeňská 
hudební skupina Znouzectnost. Pohádka i písničky byly tlumočeny Mgr. 
Voříškovou do znakového jazyka. Moderování paní Kozákové bylo velmi citlivé 
s ohledem na sluchovou vadu a bylo jak jinak, tlumočeno do ČZJ. 

 
Kérka 

 
 

     Kérka je slovo hovorové, jinak je to tetování, při které se provádí určitá kresba. 
Dostáváte při ní částečky inkoustu pod kůži člověka. Tetování má dlouho tradici a 
původní obyvatelé Japonska Ainové se věnovali hlavně tetování tváře u žen i 
mužů. A o tetování přišla mezi nás ve středu 19. 9. 2018 povídat paní A. 
Lochmannová, která se zabývala tetováním ve vězení. Dozvěděli jsme se, že každá 
mužská věz-nice má svůj styl tetování. Podle druhu kérky se dá poznat poznat 
postavení odsouzeného v dané věznici. Přednáška byla velmi zajímavá a byla 
tlumočena paní Mgr. Voříškovou do znakového jazyka.  

 
 

 
 

Výbor Sportovního klubu neslyšících Plzeň zve všechny  
své členy a přátele na oslavu 

75. výročí založení SK Neslyšících Plzeň 
 

Program oslav 

 

            Úterý    13. 11. 2018       15.30 h    Vzpomínkový pietní akt 
     sraz účastníků na hrřbitově v Plzni-Zátiší 

            Čtvrtek 15. 11. 2018       15.30 h.   Den otevřených dveří 
     areál SK Neslyšících v Plzni-Lobzích 

            Sobota  17. 11. 2018       19.00       Společenský večer 
                                                   -04.00 h.    restaurace „Alfa“,  Americká ulice, Plzeň 

  



Počítačová gramotnost 

 
     V době elektronické komunikace se naši senioři chtějí seznámit s moderními 
technologiemi, aby byli schopni se mezi sebou domlouvat. A tak naše organizace 
pro ně uspořádala kurz počítačové gramotnosti. Jednalo se o zapojení do projektu 
Informovaný senior. Tento kurz navazuje na již předešlé kurzy, neboť je o ně 
zájem. Během výuky se naučí založit facebook, e-mailovou adresu, kopírovat 

obrázky z mobil-
ního telefonu, prá-
ci v excelu a  další 
zajímavosti.      Slo-
žení účastníků ku-
rzů bylo rozmanité 
a tomu také odpo-
vídala znalost prá-
ce s počítačem. 
Během výuky bylo 
nadneseno množ-
ství problémů, kte-
ré bylo nutno řešit. 

Bylo shledáno, že v tomto kurzu by se mělo pokračovat i v dalším období. Všichni 
účastníci kurzu dostali předměty, které se hodí u práce s počítačem. Kurz byl 
překládán  do ČZJ Mgr. Voříškovou a proběhl v září 2018. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                            



      

  
 

8. 10. pondělí 14-17  Týden sociálních služeb – Kurz ZJ pro veřejnost 

9. 10. úterý 15.30  Týden sociálních služeb – Kompenzační pomůcky 

10. 10. středa 15.30 
 Týden sociálních služeb – Přednáška sociální   
 bezpečnost pro seniory 

11. 10. čtvrtek 8 - 12 
 Týden sociálních služeb – Neleníme, pleteme 
 na  pletacím mlýnku 

17.10. pondělí 
  Konference Dobrá praxe – Techmania Science  

 centre 

18. 10. úterý 
  Konference Dobrá praxe – Techmania Science   

 centre 

27. 10.  sobota 12.28  Exkurze čistírna odpadních vod (100. výročí ČSR) 

  16.30  Exkurze divadlo Alfa (100. výročí  ČSR) 

28. 10. neděle 12.30  Exkurze pivovar Gambrinus (100. výročí ČSR) 

  17-19  Pietní akt a lampionový průvod (100. výročí ČSR) 

7. 11. středa 18.00 
 Přednáška horolezců – Jan Říha, nevidomý 
 a Honza Trávníček 

21. 11. středa 15.30  Beseda s MP a exkurze do útulku zvířat v nouzi 

2. 12. neděle 18.00  Rozsvícení vánočního stromečku – nám. Republiky 

4. 12. úterý 15.00  Mikulášská nadílka – restaurace Alfa, Americká ul. 

12. 12. středa 15.30  Vánoční posezení – pouze pro členy 

17. 12. pondělí 18.00  Kouzlo Vánoc – akce vhodná i pro neslyšící 
 
 

 
 

 
 
 

Každou středu od 15.30 hodin – Klub žen 
Každý čtvrtek od 14.00 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

Program akcí ve Spolku   říjen - prosinec  2018 
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dobře bavili. 




