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Vážení a milí, 
 
    před několika dny jsme oslavili konec roku, který byl pro nás důležitý. Byl to 
první rok po 100. výročí založení našeho spolku, který se dříve jmenoval „OUL – 
spolek hluchoněmých“. Ano, rok 2019 už bude další rok od našeho jubilea. 
     Můžeme říct, že rok 2018 byl velice úspěšný a to díky tomu, že se naše 
organizace dostala do hlubšího povědomí státních orgánů, ale i obyvatel našeho 
města. To všechno se odrazilo na naší spolupráci s Magistrátem města Plzně a 
jeho jednotlivými odbory při zajišťování tlumočení na různých akcích. Jednalo se 
převážně o akce ke 100. výročí založení samostatného Československa. Největší 
radost byla, když jsme mohli tlumočit na akcích 28. října a také slavnostního 
rozsvícení vánočního stromku. 
    Byli jsme  mile potěšeni, že Nadace 700.let města Plzně nominovala naší organi-
zaci s projektem „Znakovka do škol“ do sbírky Kouzlo Vánoc. Celkem byly 
navrženy tři projekty. Dalším nemalým úspěchem Spolku bylo zapojení do Nadač-
ního fondu Dobří lidé česka. Cílem fondu je podpořit onkologicky nemocné děti 
v celé naší republice. Děti dostávaly čokoládové adventní kalendáře. Letos byly 
kalendáře doplněné o dvě videopohádky, přičemž jedna byla znakovaná dětmi. 
    Díky výstavě v roce 2017, která proběhla na mázhausu plzeňké radnice přijel do 
Plzně TKN, který zde udělal pořad se synem již zemřelé paní H. Tauberové.  Tato 
naše členka byla Židovka, kerá přežila koncentrační tábor k v Terezíně. Syn 
zavzpomínal na svoji maminku a její práci pro Spolek. 
    Také jsme se zaměřili na ohodnocení našich aktivních členů, kteří pomáhají při 
akcích pořádaných Spolkem. I v letošním roce jsme navrhly pět členek na Dobrého 
anděla, který je určen dobrovolníkům v neziskových organizacích. 
     V roce 2018 postihla neslyšící sportovce SKN Plzeň tragická událost. Z ne-
známých důvodů jim vyhořel pavilon v Lobzích. Spolek nabídl svoje prostory pro 
schůzování výboru, popř. trénování stolových her. Spolek v roce 2018 přišel o 3 
své členy. Nezapomeneme. 
     Dovolil jsem si zavzpomínat na nejdůležitější akce loňského roku. Rok uplynulý 
je pro nás závazkem, abychom v této nastoupené cestě pokračovali i v roce 2019. 



       
       Jak vznikaly plzeňské názvy 
 

část III. 
 

 
 
 
 
 
 

Cikánka 
 

     Prostor před správní budovou čistírny odpadních vod 
na Jateční ulici byl roku 1912 zastupitelstvem určen pro 
kočující Cikány, kteří se tady založili svůj tábor. Ve 
30.letech zde město nechalo vybudovat kolonii nouzových 
domů pro sociálně slabší obyvatele. Říkalo se zde Na 
Cikánce. V rocxe 1942 zde bylo již 25 domů, ale při náletu 
17. dubna 1945 byla polovina domů zbořena a oběti se počítaly na desítky. V roce 
2018 zde byl odhalen pomník připomínající oběti. 
 

Cíp 
 

     Na soutoku řek Mže a Radbuzy vytvářely řeky poloostrov z úzkou šíjí. Říkalo se 
tu Cíp nebo V Cípu. Někdy také V Kalhotách.  Na tomto místě se nacházelo příle-
žitostní vojenské popraviště. 
 

Čechurov 

 
     Naproti hostinci Na Bručné, která je u silnice z Plzně do Nepomuku se v roce 
1921 vystavělo prvních 15 rodinných domků stavitelem I. Čechurou. Podle toho 
dostalo místo název Čechurov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Červený Hrádek 

 
     Původně to byl malý samostatný statek a jmenoval se 
Hrádek. První zmínka o něm je z roku 1384. Proč právě 
přívlastek „červený“?  První zmínka o Červeném Hrádku je 
z roku 1432 a to proto, že tvrz měla červenou střešní 
krytinu. V roce 1742 město koupilo zpustlou tvrz a začala na 
tomto místě vyrůstat ves. Červený hrádek patří k Plzni od 
roku 1976. 



Spolkový život 
 

Strom Dobré vůle 

 

     V pondělí 15. října 2018 si Západočeská univerzita připomněla kulaté výročí 
založení Nadace Dobré vůle paní Olgy Havlové. Na počest  výročí se zasazoval 
stromek na pozemku ZČU. Tohoto vzpomínkového aktu se zúčastnila paní Mgr. 
Voříšková za Spolek neslyšících Plzeň. 
 

Oslavy 100. výročí založení Československa 

 

     Tak jako v různých městech celé naší republiky, tak i v Plzni ve dnech 27. a 28. 
října 2018 se konaly různé vzpomínkové akce na počest 100. výročí založení 
Československa. Na akcích se podílela i naše organizace tím, že tlumočila 
významné akce.     Pro naše členy jsme zajistili exkurzi do Čističky odpadních vod, 

kde jsme byli seznámeni s celým 
výrobním procesem. Požadavek na 
tuto specifickou exkurzi vzešel od 
samotných členů. Všichni jsme byli 
překvapení tím, co všechno se 
vyprodukuje z našich obydlí a továren 
na území města Plzně. Je toho 
opravdu hodně. 2 000 tun bláta, 40 
tun písku a 30 tun nepořádku a to 
všechno za jeden měsíc. 
     Další akcí byla návštěva loutkového 
divadla Alfa, kde jsme se seznámili 

s různými druhy loutek a také kdo se na výrobě loutek podílí a jak se používají.Tak 
jak to bývá, největší úspěch měla prohlídka pivovaru Gambrinus, kde jsme se 
seznámili s celou jeho výrobou. Největším lákadlem pro nás však byl rychlokurz 
čepování piva. A vlastnoručně na-čepované pivo jsme si pak mohli vypít. A tak 
někdo to zkoušel vícekrát, aby měl víc ochutnávek. 
Tato akce proběhla dne 28. října 2018, 
     Na závěr celých oslav byl vzpomínkový pietní 
akt u pomníku T. G. Masary- ka. Po jeho skončení 
pak následoval lampionový průvod a na náměstí 
Republiky se očekával příjezd prvního prezidenta T. 
G. Masaryka. Vše probíhalo v historickém oble-
čení a se skutečnými proslovy bývalého purkmistra  
vítáním dívčiny. A proběhl zpěv československé 
hymny včetně slovenské části. A jak bývá zvykem, veškeré akce byly tlumočeny 
Mgr. Voříškovou nebo Mgr. Hanzlíčkem. 



Manaslu 2018 

 

     Manaslu je hora, která je vysoká 8156 m a o 
ní přišel vyprávět do našeho spolku ve středu 7. 
listopadu 2018 v nezvyklou 18 hodinu večerní  
pan Jan „Tráva“ Trávníček. Tentokrát nepřišel 
sám, spolu s ním přišel Jan Říha. Proč právě on? 
Chtěli jsme představit horolezce, který je 
zdravotně postižený, a to tím, že je nevidomý. 
Proto přednáška byla určena současně i pro 
osoby zrakově postižené.      
     Bohužel, večerní hodina se mírně podepsala 
na návštěvnosti této zajímavé přednášky. 
Celkem se sešlo něco přes 20 zájemců, kteří si 
s chutí přišli poslechnout, jak vypadala výprava 
na horu Manaslu. Všichni byli překvapeni tím, 
co všechno je nutné zařídit, aby celá výprava 

dopadla dobře. Nevidomý pan Říha, bohužel, nedosáhl úplného vrcholu, neboť 
skončil ve výšce cca 7 500 m. I tak to byl nádherný výkon. Celou přednášku 
tlumočila Mgr. Voříšková. 
 

Žehnání adventních kalendářů 

 

     Nadační fond Dobří lidé už pošesté vydává adventní čokoládový kalendář, jehož   
výtěžek je určen pro onkologicky nemocné děti v ČR. Sám zakladatel nadace si 
prožil toto zdravotní onemocnění. Po svém uzdravení se rozhodl, že bude 
pomáhat takto postiženým dětem. 
     Tak jak v letech minulých, tak i letos kalendáře žehnal kalendáře Mons. Emil 
Soukup a to v sobotu 10. 11. 2018. Letošního žehnání se zúčastnili i zástupci 
Spolku neslyšících Plzeň, kteří úzce spolupracují s tímto nadačním fondem. Jeho 
zásluhou a pomoci školy Martina Luthera, si mohou nemocné děti pomocí QR 
kódům pustit pohádku O červené řepě, která je tlumočena do znakového jazyka 
slyšícími dětmi. Opět celý akt byl tlumočen do ČZJ tlumočnicí Spolku. 
 

Oslavy 75. výročí založení SK Neslyšících Plzeň 

 

     O prodlouženém víkendu od 15. – 17. listopadu 2018 se konaly oslavy 
k založení Sportovního klubu neslyšících Plzeň, z.s .. Plánované oslavy z důvodu 
vyhoření areálu v Lobzích se musely přenést do náhradních prostor. Na akci přijeli 
neslyšící sportovci z různých států Evropy, pro které byly zajištěny různé 
programy. Třeba návštěva pivovaru Prazdroj nebo Pivovarského muzea. V sobotu 
se pak konal slavnostní večer v restauraci Alfa. Předseda pan P. Železný seznámil 
všechny přítomné s plánovanou výstavbou. Také byly předány ceny za jednotlivá 



umístění ve sportech, které se hrály v rámci oslav. Celý program moderovali ve 
znakovém jazyce R. Blasczykova ml. a J. Crkovský. Mezinárodní znakový jazyk byl 
v režii M. Goldefusové.  Během akce byli pan J. Ištok a M. Hanzlíček obdarováni 
dárkovým košem za pomoc. Akce měla veliký ohlas a úspěch. Tlumočení v muzeu 
a pivovaru zajistili tlumočníci Spolku neslyšících Plzeň. 
 

MP Plzeň a psí útulek 

 

     Blíží se středa 21. listopadu 2018 a 
dostáváme se do problému. Sháníme 
mikrobus, když původní vypadl z tech-
nických důvodů. Vše se nakonec podařilo 
zajistit a tak naši členové mají možnost 
vyrazit těsně za Plzeň, podívat se do psího 
útulku. Ten je pod vedením Městské 
policie Plzeň. Na místě jsme se mohli 
dozvědět, jak útulek funguje a co je zapotřebí, aby mohl správně fungovat. V době 
naší návštěvy byl již plný a vyskytovali se tam různí pejskové. Někteří byli velice 
milí. Na závěr zástupci MP předali našim členů malou pozornost. Akce se všem 
moc líbila. 
 

Rozsvěcení stromečku 

 

     Píše se neděle 2. prosince 2018 a máme radost, že se nám konečně povedlo 
zajistit tlumočení slavnostního rozsvěcení vánočního stromečku. Ten se již několik 
let slavnostně rozsvěcí na náměstí Republiky za přítomnosti biskupa. Letos to byl  
Mons. Holuba a primátor M. Baxa. A tak v 17.50 hodin se k nim přidala na podium 
Mgr. Voříšková, která zajišťovala tlumočení do znakového jazyka. I když počasí 
slavnosti moc nepřálo, tak několik neslyšících došlo. Moc jim děkujeme. 
 

Mikulášská nadílka 

 

     Začátek měsíce prosince se vždy nese v duchu 
mikulášské nadílky. I v letošním roce ji Spolek připravil pro 
neslyšící a slyšící děti, kteří mají v příbuzenstvu sluchově 
postiženého. Ti všichni přišly v úterý 4. prosince 2018 do 
restaurace Alfa na Americké ulici, aby převzaly z rukou 
Mikuláše dárečky. Letošní nadílka byla doplněna dětským 
andílkem a čertem. Byly to děti Kristýnky Voříškové, která 
dělala anděla. Přišly opět děti ze školy pro neslyšící v Plzni. 
Vše opět bylo ve znakovém jazyce. Musíme opět poděkovat 
sponzorům, jako je Globus a MMP sociální odbor.  
 



Vánoční posezení 

 

     Blíží se čas Vánoc a tak jako každým rokem, 
tak i letos pro svoje členy uspořádal výbor 
vánoční posezení. Tentokrát se konalo v pro-
storách spolku ve středu 12. prosince 2018. 
Posezení bylo doplněno občerstvením a 
společenským popovídání. A jak bývá zvykem, 
takovéto akce jsou plně navštěvovány členy, tak i 
letošní nebyl výjimkou. Na závěr si všichni popřáli 
příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví 
v nadcházejícím roku. A hlavně, aby se všichni ve 
zdraví zase sešli. 

 
 
Andělský slet 

 

     V roce 100. výročí vzniku 
Československé republiky se 
pořádal 12. Andělský slet a to 
v pátek 14. prosince 2018 
v prostorách Měšťanské bese-
dy. Na tomto sletu bylo slav-
nostní poděkování primátora 
pana M. Baxy dobrovolníkům a 
pracovníkům v sociálních služ-
bách. Náš Spolek na tuto akci 
navrhnul tyto členky: Šilhánková Z., Tachovská V., Nováková, L. Jedličková a 
Turnerová. Všechny převzaly z rukou primátora poděkování za práci. Po skončení 
slavnostního aktu pak následoval raut, na kterém si všichni pochutnali. Akci 
tlumočili Mgr. Hanzlíček a Mgr. Voříšková.  
 

     
 

            Výbor Spolku neslyšících Plzeň, p.s., 

 

    srdečně zve všechny své členy na 

 

    Bilanční členskou schůzi, 

 

    která se koná v pátek 8. února 2019 od 15.30 hodin 
    v prostorách Spolku, Tylova 14, Plzeň 
 



Kouzlo Vánoc 

 

     Je pondělí 17. prosince 2018, podvečer, světla v hotelu Parkhotel Plzeň svítí 
krásně do tmy. Do hotelu se schází osazenstvo, které se těší na společenský večer. 
Mezi nimi se nachází i skupinka neslyšících. Jdou na akci Kouzlo Vánoc, která je 
charitativní akcí a je pod patronací Talentovaného centra Storm Balet. Vrcholem 
je celoroční sbírka Díky dětem. Částka, která se vybere do konce prosince bude 
rozdělena mezi projekty Znakovka do škol, kterou dělá Spolek neslyšících Plzeň, 
Zdravínek ve FN v Plzni a podporu sportovních talentů Tj Halma. Na akci 
vystoupila Emička Blasczyková a akci tlumočila Mgr. Voříšková. 
 

Ježíškovo vnoučata 
     Co to je Ježíškovo vnoučata? Je to akce Českého rozhlasu, kde se pomáhá 
seniorům, kteří jsou v domovech nebo ve státních a soukromých zařízení. Hlavním 
úkolem je, že dárce ze svých prostředků splní seniorovi jeho přání nebo mu 
poskytne  věcný dar. Jedno takové přání se vyskytlo u seniora, který se nachází 
v domově pro seniory v Mirošově a přeje si malý ozdobený vánoční stromek. A tak 
naše sociální pracovnice a tlumočnice Mgr. Voříšková koupila takto ozdobený 
umělý stromeček. Začátkem měsíce prosince 2018 ho odvezla seniorovi do 
Mirošova. Předala mu ho jménem naše spolku a také jménem svým. Při předávání 
pak zůstala se seniorem hodinu a spolu si povídali o různých tématech. I tato 
netradiční akce ukazuje, jak se snažíme pomoci i osobám, které nejsou sluchově 
postižené. 
 
 
 
 
 
 

 

 
        



  
 

9. 1. středa 15,30 Přednáška – Zdravá káva 

8. 2. pátek 15,30 Bilanční členská schůze 

6. 3. středa 15.30 Mezinárodní den žen 

7. 3. čtvrtek 17,00 Pietní akt –oslava narozenin T.G. Masaryka 

20. 3.. středa 15,30 Přednáška – Přírodní léčení 

22.-
29.3. 

  
Festival dokumentárních filmů Jeden svět 

29. 3. pátek 18.00 Festival světla Blik Blik 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                  
 
 

 

 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

Zveme Vás do Spolku   leden - březen  2019 
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dobře bavili. 
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