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Vážení a milí, 
 
     zimní měsíce již máme za sebou a na dveře už nám zaklepalo jaro. Jsme 
teprve několik dní od toho, co nám začalo astronomické jarní počasí. A už 
na nás vystrčilo růžky aprílové počasí. Jeden den si připadáme jako 
v nejteplejším letním období, abychom se hned druhý den vrátili do reality 
jarních chladných ran. 
    Do tohoto aprílového počasí nám v letošním roce připadnou největší 
křesťanské svátky, Velikonoce. Ano, letos připadly na polovinu měsíce 
dubna. A jak bývá dobrým zvykem, připomeneme si zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista, ke kterému došlo 3 dny po ukřižování v 1. století našeho letopočtu. 
     Příprava na Velikonoce začíná postním obdobím, které trvá celkem 40 
dní a začíná Popeleční středou. Půst je období, kdy smíme během dne jíst 
jen jedno jídlo denně, nesmíme pít žádný alkohol. Než však nastane půst, 
tak se napřed oslavuje masopust, kde je hodně jídla a pití. Během 40 dní 
máme upravený jídelníček. A tak, doufám, že jsi se všichni dosyta najedli, 
než jste začali držet půst. 
     Na cestě k oslavám Velikonec musíme překonat celkem šest neděl, 
přičemž každá má svoje jméno. A my si je připomeneme. První je postní 
neděle (lidově Černá nebo liščí), druhá neděle je Pražná nebo-li suchá. 
Třetí v řadě je Kýchavá, čtvrtá pak Družebná, pátá Smrtná a poslední šestá 
má název Květná. Po Květné neděli pak přichází Zelený čtvrtek, Velký 
pátek, Bílá sobota a Velikonoční vigílie.  
     Když toto všechno máme za sebou, tak se již můžeme radovat z tradic, 
které doprovází Velikonoční svátky. A tak si je pěkně užijme. 
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 V neděli 31. března se posunou ručičky ze 2:00 na 3:00 h. 
 



       
       Jak vznikaly plzeňské názvy 
 

část IV. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dominik 
      Dominik byl oblíbený mládežnický klub, který se nacházel v Dominikánské ulici. 
Klub byl otevřen v roce 1966 po rekonstrukci  domu U Zlatého anděla. V tomto 
klubu se v sobotu scházela mládež na populární sobotní čaje. Jméno Dominik se 
dal do svého názvu i jedna z nejstarších  skupin historického šermu u nás. 

 

Dostálka 
     Bývalá hájovna  plzeňských městských lesů. Nachází se v blízkosti Boleveckého 
rybníka při silnici z Plzně do Záluží a Leců. Je to blízko stanice tramvaje číslo 4. Byla 
postavena  v roce 1854 a jmenuje se po hajném Viktorínu Dostálovi. 

 

Doubravka 
     Původně se jmenovala 
Doubrava od dubového lesa. 
Byla založena pravděpo-dobně 
ve 13. století. Ves byla zpusto-
šena a v 15. století byla obno-
vena, ale již v men-ším rozsahu. 
V roce 1924 byla připojena k Velké Plzni. Původní zástavba musela v 60. a 70. 
letech ustoupit panelové výstavbě. 

 

Doudlevce 
     Podle historicků ves založil kmen Dúdlebů, 
který k nám přišel v 7. století z Panonie. Při 
budování Nové Plzně  v roce 1295 se taly 
královským darováním součástí Plzně. 
Doudlevce byly převážně zemědělské, ale 
v průběhu 19. století se začaly měnit. Postavila 
se zde cihelna , plynárna, vodárna a elektrické 
podniky. V roce 1924 byly Doudlevce připojeny k Velké Plzni. 



Spolkový život 

 
 

Zdravá káva 

     Je středa 9. 1. v roce 2019 a spolek pořádá první přednášku v letošním 
roce. Téma je „Zdravá káva“, což je vhodné tak akorát po natláskaném 
svátečním čase. Přednášku si kompletně zajistila paní Chalupová, která má 
s tímto produktem zkušenost. Přednáška byla krátká, ale výstižná. Bohužel, 
někteří přítomni již byli na této přednášce v předcházejících letech  v jiné 
organizaci, a tak se akce trochu minula účinkem. Nevadí. 
 

Bilanční výroční schůze 

     Rok už máme za sebou a opět nadešel čas, abychom zhodnotili svoji 
činnost v uplynulém období. A tak na pátek 8. 2. 2019 byla svolána bilanční 
členská schůze. Program takových schůzí je pořád stejný a tak se hodnotila 
činnost a hospodářský výsledek spolku. Můžeme konstatovat, že jsme se 
dostali do černých čísel, což znamená, že jsme nebyli ve ztrátě.  
     Činnost organizace byla velmi bohatá. Konaly se přednášky, výlety, 
zájezdy a kurzy. Všechno bylo hojně navštěvováno, i když členská základna 
je věkově hodně přes 70. Přesto zájem o nabízené aktivity je dost veliký. 
V tlumočnické službě jsme v roce 2018 měli prvně zařazenou ambulantní 
službu, kterou jsou doposavad vykazovali v odborném poradenství.  

     Současně jsme seznámili 
přítomné členy s plánem  
na rok 2019  a výbor spolku 
dostal od členů mandát, 
aby ve svoji započaté práci 
pokračoval. 
     Jediným nepříjemným 
jevem byla skutečnost, že 
nejen díky počasí byla 

ovlivněna účast na schůzi. Venku mrzlo, chodníky klouzaly a ještě k tomu 
kulminovala chřipková epidemie, což všechno ovlivnilo účast na schůzi. 
Příští rok si asi budeme muset vybrat lepší datum. 



Díky dětem 

     Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, 
p.s. se v loňském roce dostal do 
veřejné sbírky Díky dětem, kde 
celoroční výtěžek putoval na sluchově 
postižené a projekt Znakovka do škol. 
Po slavnostním předání symbolického 
šeku v lednu letošního roku, z rukou 

primátora města Plzně pana Martina Baxy se v březnu vše proměňuje 
v konkrétní pomoc.  
     Dne 4. 3. si do prostor organizace Spolku přišla 
převzít sluchadlo s příslušenstvím Janička S., která 
je v rámci inkluze začleněna do běžné základní školy 
a právě sluchadlo s příslušenstvím ji pomůže 
k lepšímu poslechu. Zbylá částka pak byla použita 
na projekt Znakovka do škol, resp. na dotisk 
Slovníku znakového jazyka aneb Znakovka do škol. 
Všem, kteří v loňském roce na sbírku Díky dětem 
2018 přispěli, patří náš obrovský dík. (foto 
Miroslava Volejníková) 
 

Město Plzeň myslí i na sluchově postižené spoluobčany 

     Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně v únoru a březnu 
uspořádalo 2 veřejné diskuze na 
téma revitalizace údolí Vejpr-
nického potoka a územní studie 
Bukovec – krajina. Na obě tyto 
akce přizvali i tlumočníky ze 
Svazu neslyšících a nedoslý-
chavých v ČR, z.s., Spolek ne-
slyšících Plzeň, p.s., aby v případě 

potřeby mohli mluvené slovo tlumočit do znakového jazyka. 



Týden komunikace osob se sluchovým postižením 

 

     I Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících 
Plzeň, p.s. se aktivně zapojil do Týdne komunikace osob se sluchovým 
postiženým a pro odbornou i širokou veřejnost uspořádal několik akcí. Ve 

dnech 1. a 8. 3. 
proběhl v prosto-
rách organizace 
vzdělávací seminář 
pro odbornou ve-
řejnost na téma: 
Jak se domluvit se 
sluchově postiže-
nými. K velké ra-
dosti lektorů se 

semináře zúčastnili právě zástupci státní správy, kteří se s touto cílovou 
skupinou nejčastěji střetávají a to Úřad práce, OSSZ – důchodové oddělení, 
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Semináře vedli Mgr. 
Miroslav Hanzlíček a Mgr. Kristýna Voříšková. (foto: Miroslava Volejníková) 

 

     V pondělí 4. 3. se v prostorách 
organizace sešli zástupci a do-
brovolníci  organizace Člověk v tís-
ni, která v Plzni pořádá festival 
Jeden svět. Z toho důvodu se chtěli 
informovat, jak mají se sluchově 
postiženými klienty jednat, zají-
malo je, jak pozdravit, či podat zá-
kladní informace ve znakovém 
jazyce. Z původně hodinového se-
mináře se nakonec „vyklubal“ dvou 
a půl hodinový seminář s živou 
diskuzí. Seminář byl v režii neslyšící 
Miroslavy Volejníkové a tlumočnice 
ZJ Mgr. Kristýny Voříškové. (foto 
Miroslava Volejníková) 



     V polovině týdne, tedy 7. 3., 
uspořádalo město Plzeň již 
tradiční akci, pietní akt u 
příležitosti narození TGM. Tento 
vzpomínkový akt je již 3 rokem 
pravidelně tlumočen i do 
znakového jazyka. Tentokrát se 
překladu ujal Mgr. Miroslav 
Hanzlíček. (foto V. Štaif) 

     Přestože TKOSP se chýlil ke konci, návštěvníci kavárny Kačaba měli 
možnost až do konce měsíce března shlédnout výstavu s názvem Za zvuku 
ticha, která prostřednictvím portrétních fotografií sluchově postižených 
poukazuje na skutečnost, že sluchová vada není vidět, ale může způsobit 
nejedno nedorozumění. 

UMÍ 

     1. ročník festivalu, jehož pořadatelem je Odbor sociálních služeb 
Magistrátu města Plzně. Festival prezentuje um zdravotně postižených 

zdravotně postiženým. Za Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, 
z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s. se aktivně akce zúčastnila Miroslava 



Volejníková s pan-
tomimickým vy-
stoupením Život a 
sestry Steinhau-
serovy s hudeb-
ním číslem hra na 
flétnu. Spolek měl 
své zastoupení i 
na pozici vysta-
vovatelů, kde paní 
Volejníková s paní 
Jo-nášovou učili 
zájemce znakový 
jazyk a paní Ši-
lhánková ukazovala „zrychlené pletení“ za pomoci pletacího mlýnku. Akce 
UMÍ byla celodenní a v rámci programu se představili nejrůznější 
organizace pomáhající lidem s postižením. Shlédnout jsme tam mohli zpěv, 
přednes, divadelní vystoupení atd. Program byl tlumočen do znakového 
jazyka Mgr. Miroslavem Hanzlíčkem. (foto M. Hanzlíček, K. Voříšková). 
 

Homeopatie 

     20. 3. nás navštívila paní Sikytová, homeopatička a v rámci 1,5 hodinové 
přednáška našim klientům přinesla řadu užitečných informací o tom, jak se 
„poprat“ s nástupem jara a s možnými zdravotními komplikace s tím 
spojenými. (foto M. Hanzlíček) 



        

  
 

18. 4. čtvrtek 10-15 h.  Šikovné ruce v rámci Velikonočních trhů, nám. Rep. 

6. 5. pondělí 15.30 h. Pietní akt Díky, Ameriko! – amer. pomník U Práce 

11. 5. sobota 7.30 h. Zájezd na zámek Chýše, odjezd z CAN Plzeň 

18. 5. sobota 11.45 h. Beko fresh festival – kuchařská show u OC Plaza 

22. 5. středa 16.00 h.  Zahájení Festivalu porozumění, M. Lázně 

4. 6. úterý 14.30 h. Den dětí se Západočeskou univerzitou Plzeň 

12. 6. středa 15.30 h. Den otců 

21.6. 
24.-

26.6. 

 
9.00 h. 

Pohádka ve znakovém jazyce 
Jak si pejsek s kočičkou dělali dort 
Dům pohádek, Vinice 

 
 

 
 

 
 
 

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   duben - červen  2019 

0090lednulednu08000802008 

dobře bavili. 
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