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Letní čas je tady 

 
 
     Všimli jste si, jak nám ten čas rychle letí. Nedávno jsme se třásli zimou a nyní 
abychom se oblékali do plavek. Měsíc květen a červen je za námi a tím máme část 
pylové sezony za sebou. Letos nás překvapila poměrně brzy a ve velké míře. A tak 
jistě všichni uvítáme letní měsíce, které, jak doufáme, přinesou hodně sluníčka. 
Děti  každou změnu velice uvítají, neboť jsoiu si vědomi, že se jim blíží konec 
školního roku a nastanou dva měsíce bezstarostných prázdnin.  Dovádění, plavání 
a hodně výletů po naší vlasti, popřípadě zájezdu k moři, kde si užijí hodně 
sluníčka. A my, starší, si budeme užívat letního klidu a budeme sbírat sílu na pod-
zimní měsíce, kdy nám počasí moc nepřeje. 
     I v letním období nezapomínáme na to, jak se můžeme kulturně vyžít. Sportovci 
i starší neslyšící si mohou zavzpomínat na svoje sportovní vyžtí a mohou přijít 
v měsíci srpnu do prostor OC Plaza, kde se bude konat Sportmánie. V jejím rámci 
budou rozhovory se známými sportovci plzeňského kraje. A pro děti jsme při-
pravili akci Slyšíme se na ranči?, kterou pořádáme pravidelně každým rokem 
v měsíci srpnu. Je to akce na ukončení školních letních prázdnin. Pro všechny 
občany se sluchovou vadou pak pořádáme v září Mezinárodní den neslyšících, kde 
se dozví něco o své sluchové vadě. 
     Přejeme všem krásné prožití letních měsíců a nasbíráni elánu do dalších 
podzimních dnů, které nás čekají. A dětem ať si krásně odpočinou od školních 
povinností, kterých jistě mají během školního roku dost. 
 
 
 

 
 

                                            Brýle nebudou zadarmo.    Od začátku srpna 2019             

                                            přestanou zdravotní pojišťovny přispívat na brýle lidem 
starších 14 let. Úhrady na brýle budou vypláceny dětem a lidem, kteří mají víc než 
10 dioptrií. Poukazy se vydávají do konce července, ale musí se také uplatnit 
v optice do konce července. Nárok na nové brýle jednou za 3 roky už neplatí.   



       
       Jak vznikaly plzeňské názvy 
 

část V. 
 

 
 
 
 
 
 

Eden    
 
    Eden je jméno bývalého kina, které se 
nacházelo v Rejskově ulici. Původní názvy kin bylo 
Invalid a pak Svět. Kino bylo postaveno v roce 
1920 a jeho správcem bylo Družstvo invalidů a 
válečných poškozenců.. Po znárodnění bylo kino 
zavřeno a opět se otevřelo v květnu 1967. Bylo 
zmodernizováno a jako jedno z prvních v Československu mohlo promítat 70 mm 
filmy. Prvním filmem, který se promítal ve formátu 70 mm  byl Old Shatterhand. 
Od roku 1984 měl o stereo zvuk a zaniklo v roce 2005. 
 
 

Fodermayerák, Kufnerák  
 
     V roce 1906 byl postaven rozsáhlá Fodermayerův chudobinec, který se nachá-
zel naproti plynárně v Doudlevecké ulici. Chudobinec měl kapacitu 70 lůžek. Rod 
Fodermayerů byla měšťanská rodina, která působila v Plzni od 18. století. 
    Později dostal chudobinec nový název Kuffnerův pavilon podle  doktora neu-
rologa, který zde měl samosttané oddělení. Do roku 2011 pak zde bylo 
Onkologické a radioterapeutické odd,  FN  Plzeň. V současné době se nepoužívá. 
 
 

Gestapo  
.  
     Název objektu mladší generaci už nic 
neříká. Jedná se o stavbu  na Anglickém 
nábřeží č. 7, která byla postavena v roce 
1938. Název dostala za 2. světové války. 
Dům sloužil jako policejní ředitelství, ale 
po okupaci ho zabralo gestapo. Dům do dnešní doby je využíván policií. 



Spolkový život 

 

Voskové figuríny 

     Procházíme se po městě a 
najednou si všimneme tabule, 
na které je napsáno Waxwork. 
Zastavíme se u toho a zjistíme, 
že se jedná o lidi z vosku. A pak 
v pondělí 25. 3. 2019 v 15.20 
hodin si dáváme sraz s ne-
slyšícími zájemci v prostorách, 
kde se kdysi v Plzni nacházela 
kavárna Slavia. Přestože bylo 
krásné počasí, tak se nás sešlo 
11  a 2 tlumočníci. 
     Výstava byla zajímavá, figuríny vypadaly jako živé, a bylo jich 25 Nejzajímavější 
bylo video, kde se hovořilo o osobách, které tam byly vystaveny. Vše bylo 
tlumočeno do znakového jazyka tlumočníky našeho spolku.  (foto a text M. Hanzlíček) 

 

Blik Blik 

 
     Ani se nám nechce věřit, že letošní ročník výstavy Blik 
Blik je již jubilejní. Ano, v letošním roce to byl již 5. ročník 
této výstavy, která byla hlavním tématem zaměřena na 
výstup člověka na Měsíc. Je pátek 29. 3. 2019 těsně před 
19 hodinou a scházíme se v areálu DEPO2015, kde je hlavní 
expozice. Slavnostní zahájení bylo tlumočeno do zna-
kového jazyka a  zúčastnila se ho i paní Verešová. Přesně 
v 19 hodin se otevřely vrata hlavní expozice, která se týkala 
Měsíce. Maketa Měsíce a přesného jeho povrchu měřila 

v průměru 7 metrů a byla zhotovena v poměru 1:500 000 v Anglii. 
     Další zajímavé exponáty se nacházely i mimo objekt a vedly nás až do míst 
Pivovarského muzea ve Veleslavínově ulici. Bylo možné si prohlídnout i video 
mapping, které se promítalo na budovy. Ve Škroupově ulici byly exponáty 
vystaveny na soukromém dvorku, z kterého se odcházelo směrem na Americkou 
třídu. Bohužel, východ byl tak nešťastně udělán, že byl problém dostat se na 
schody, které byly zhotoveny ze stavebního lešení. Někteří návštěvníci dokonce 
padali z těchto schodů. Počasí nám přálo a tak i tento nedostatek byl brzy 
zapomenut.                                                                                       (foto a text M. Hanzlíček) 



Děti ze ZŠ Martina Luthera a SNN v ČR, z.s.,  
Spolek neslyšících Plzeň, p. s. 

     Polovina dubna a děti ze ZŠ Martina Luthera, které s naší organizací aktivně 
spolupracují na projektu Znakovka do škol formou nastudování pohádky ve 
znakovém jazyce mají v rámci projektu Abeceda peněz prodejní akci – veletrh 
výrobků. Kde děti učí i znakový jazyk a proto jim „dozor“ dělá i Mirka Volejníková 
s Kristýnou Voříškovou. Peníze, které děti vydělaly, pak mohly použít na co chtěly 
a zde došlo k naprosto milé události, kdy se děti rozhodly část výdělku věnovat i 
Spolku. Díky Vám za to. (foto veletrh David Švarc,  text Kristýna Voříšková) 
 

Šikovné ruce opět v akci 
 
     18. dubna proběhl již osmý ročník akce Šikovné ruce, 
který pořádá Odbor sociálních služeb Magistrátu města 
Plzně a již po čtvrté se jej účastní i SNN v ČR, z.s., Spolek 
neslyšících Plzeň, p.s. a to nejen prodejem výrobků 
s velikonoční tématikou, ale také díky pantomimickému 
vystoupení Miroslavy Volejníkové pod názvem Život.      
                         (foto Miroslav Hanzlíček, text Kristýna Voříšková) 
 
 

Školíme… 

 
     To, že sluchově postižení klienti jsou vedeni i na úřadech práce víme, a proto se 
snažíme o osvětu ohledně komunikace. Proto jsme rádi, že jsme 2. 5. mohli 
uspořádat dvou hodinový seminář pro zástupce úřadu práce ČR z Plzeňského 
kraje, tedy pro ty, kteří se zabývají zaměstnáváním OZP. V rámci semináře se 



dozvěděli spoustu důležitých informací, co se týkalo 
sluchové vady, komunikace a kompenzačních 
pomůcek. Také si mohli vyzkoušet, jaké to je, když se 
na svůj sluch nemohou spolehnout a mají se vcítit do 
pozice sluchově postiženého. Na semináři jsme 
uvítali 15 účastníků. Seminář byl veden Mgr. K. 
Voříškovou a neslyšící členkou spolku Miroslavou 
Volejníkovou.                                             
                  (foto Miroslava Volejníková, text Kristýna Voříšková) 
 

 

Slavnosti svobody opět v Plzni 
 
     Je již tradicí, že 
v rámci Slavností svo-
body v Plzni se do 
znakového jazyka tlu-
močí beseda s vete-
rány 2. světové války. 
Ta letos připadla na 
sobotu 4. května a 
posléze pietní akt 
„Díky, Ameriko!“, kte-
rý probíhá U Práce, 
Klatovská a dochází 
k slavnostnímu poklá-
dání věnců a květin. 

Besedy se letos zúčastnilo 
i 6 neslyšících, kteří 
vyslechli rozhovory s ve-
terány a jejich zážitky 
z války. Besedu tlumočil 
Mgr. Miroslav Hanzlíček. 
Pietní akt byl pak tlu-
močen Mgr. K. Voříš-
kovou. 
 
 
(foto beseda Milan Svoboda, 
foto pietní akt Miroslav Han-
zlíček, text Kristýna Voříšková) 

 



Poznej svoje Západní Čechy 

 
      Tento pr-
ojekt volně na-
vazuje na Poz-
nej svůj kraj. 
Neslyšící si volí 
místa, hrady, 
zámky, klášte-
ry, které by 
v rámci Západ-
ních Čech rádi 
navštívili a po-
sléze se s tlu-
močníkem na 
místa vydají. 
Pro letošek 
jsme v počtu 
17 osob  

navštívili soukromý zámek Chyše, kde nás provázel přímo majitel zámku a tudíž 
byl výklad obohacen o osobní zážitky a zkušenosti. Druhá část výletu nás zavedla 
do kláštera v Mariánské Týnice, který byl projektován Santinim a v současné době 
se, dle jeho původního návrhu, dodělává další křídlo kláštera. Počasí nám sice 
nepřálo, ale na náladě to nebylo nikterak znát. Výlet se všem líbil a již nyní 
plánujeme, kam se vydáme příště.                                       (foto a text Kristýna Voříšková) 
 
 

Den matek 

 
      Den matek, ano i u nás ve Spolku se slaví, 
neboť i my chceme poděkovat všem maminkám 
za to, že tu jsou pro svoje děti. Úvodního slova 
se chopila Zdeňka Šilhánková, předsedkyně 
Klubu žen. Ženy přivítala a krátce poděkovala za 
jejich činnost a aktivitu. Všechny pak dostaly 
malý dárek od firmy Rossmann, která je 
pravidelný donátorem Dne matek. K diskuzi pak 
ženy dostaly i občerstvení v podobě chlebíčku, 
zákusku, kávy a aperitivu. Všechny ženy byly 
nadmíru spokojeny s krásným odpolednem..                                                                  
                                       (foto a text Kristýna Voříšková) 



Beko Fresh Festival 
 
      Každoročně se v polovině 
května koná gurmánský festival 
Beko Fresh Festival. Tentokráte 
v sobotu 18. 5. 2019. Každoročně 
jej navštíví desetitisíce lidí, včetně 
sluchově postižených, kteří díky 
ZTP mají vstup zdarma a proto je 
festival již více jak 5 let tlumočen i 
do znakového jazyka. Ze 
zkušenosti víme, že největší zájem 
je o kuchařské show Zdeňka 
Pohlreicha a proto jsou kuchařské 
show, které probíhají v sobotu od 
12 – 17 hod., na hlavní stage 
tlumočeny do ZJ. Letos to byly 
show: Zdeňka Pohlreicha, Radka Davida, Kláry Michalové či Romana Vaňka. Beko 
Fresh festival je putovní festival a tak ještě navštíví Liberec a Pardubice. Ani tato 
města nebudou ochuzena o kulinářské umění díky tlumočení do znakového 
jazyka.                                                                     (foto M. Hanzlíček,  text Kristýna Voříšková) 

 

Festival porozumění 

    Měsíc květen je měsícem, kdy se pomalu rozjíždí 
lázeňská sezona. A to je neklamné znamení, že se opět 
vydáme do Mariánských Lázních. Do míst, která již 
důvěrně 4 roky známe, do Anglikánského kostela, kde se 
tradičně koná Festival porozumění. Festivalu, kde se vždy 
prezentuje prostřednictvím Spolku neslyšících Plzeň 
umění neslyšících občanů.  
     Středa 22. 5. 2019 je dnem, kdy se scházíme s moderátorkou celého festivalu Bárou 
Štěpánovou. Letos zastupovala neslyšící dvojice Zlata Kurcová a Marketa Marandová.  
Obě jsou členky pantomimické skupiny PSI. Jejich vystoupení mělo obrovský úspěch. 
Mimo těchto aktivit tam ještě byla výstava kreseb mentálně postižených, které je 
vytvořili během dopoledního semináře s holandským terapeutem. Během festivalu 
zazpívala Bára Štěpánová několik písniček. Nedílnou součástí byl i dětstký pěvecký 
kroužek z M. Lázních – Úšovic. A jak je již tradiční, vše bylo tlumočeno do znakového 
jazyka tlumočnicí Mgr. Voříškovou ze Spolku neslyšících Plzeň. 
                                                                                                              (foto a text M. Hanzlíček) 



  
 

17. – 
25.8. 

Sobota 
-neděle 

 
 Sportmánie- prostor za OC Plaza 

24. 8.. sobota 13.00 h. Slyšíme se na ranči? – Ranč Šídlovák 

21. 9.. sobota 13.00 h. Mezinárodní den neslyšících - Proluka 
 

 
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Plzeň zve všechny sluchově postižné a jejich 

          přátele na následující akce: 

 

                     24. 8. 2019 od 13 hodin      Slyšíme se na ranči? –prostor Ranč Šídlovák 

          21. 9. 2019 od 13 hodin      Mezinárodní den neslyšících – prostor Proluka 

                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 

Zveme Vás do Spolku   červenec -září  2019 
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dobře bavili. 



http://www.snplzen.cz/aktuality

