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Vážení přátelé, 

 
      dostává se Vám do rukou poslední letošní číslo bulletinu. Obsahem tohoto 
čísla jsou veškeré akce, které se udály v minulém čtvrtletí. A že jich nebylo málo. 
Zvláštností tohoto čísla je, že se zde objevuje kratičká zpráva od SK Neslyšících 
Plzeň. Je to o radostnější, že se jedná o sportovní výkon v šipkách. 
     Jinak letošní léto bylo velmi rozmanité.Kdo má rád vodní sporty a válení se u 
vody, tak mu letošní počasí přálo. I turisté se mohli radovat, že se díky dobrému 
počasí mohli vydávat na své turistické cesty za poznáním. Jen milovníci hub byl 
smutní. V průběhu léta hub bylo poskromnu, dalo by se říci, že nebyly skoro 
žádné. Až konec léta se na ně usmál. Pak bylo košíku plných hub velmi. 
      Jelikož již nadešel podzimní čas a s ním i přípravy na nejkrásnější období v roce, 
které nás však zahltí svým úklidem a pečením, tak Vám přejeme, abyste to 
všechno zvládli s nadhledem.  

 
 

Družstvo šipek ve Skotsku pod hlavičkou SKN Plzeň 

     Oddíl šipek SKN Plzeň nečekaně obdržel pozvání na mezinárodní turnaj, který 
se konal ve Skotsku ke konci měsíce srpna. Turnaje se zúčastnilo několik států 
z Evropy. Na fotce vidíte zástupce Česka, kteří reprezentovali naši vlast na turnaji.  



       
       Jak vznikaly plzeňské názvy 
 

část VI. 
 

 
 
 
 

Habeš 

 

     Víte, kde se v Plzni říkalo Habeš? Habeš se nacházela na úbočí Homolky, protože se 
tam vyskytovaly levné pozemky, byly daleko od města a vznikalo tam nové zahradní 
městečko.. A Habeš byl tehdejší názec chudé Etiopie. 
 

Hamburk 

 

     V okolí ulic Šumavská, Nádražní a Vocelovy se říkalo 
Hamburk. Už od 30. let 19. století se zde nacházel 
hostinec U města Hamburkz. Stál na místě dnešního 
hotelu Angelo.Po roce 1869 se hotel přejmenoval na 
Rossiji.  V roce 1887 zde byla otevřena měšťanská škola, která se později adaptovala 
na okresní soud.Kdysi U Hamburku byla konečná trolejbusů směřující na Doubravku a 
Ústřední hřbitov. Zde se také přestupovalo na tramvajovou dopravu. 

 

Homolka  

 

     Vrch Velká Homolka se nachází 371 m n.m. a v roce 1889 se zde vystavěl vodojem. 
Současně s ním se založil lesopark a před 1. světovou válkou nesl jméno Josefa Čipery, 
který byl známým profesorem a politikem. V letech 1986-1995 byla část lesoparku 
zničena z důvodu rozšiřování vodárny. 

 

Hruškova zahrada  

 

     Meditační zahradu s Památníkem obětem zla v Doudlevcích vybudoval v letech 
1960 – 1995 bývalý politický vězeň Luboš Hruška. V roce 1995 zahradu předal 
plzeňskému biskupství. 
 

Hvězda (kino) 

 

     Známé kino se nacházelo v Pražské ul. 35, bylo 
součástí Spolkového domu Československé strany 
socialistické, který byl postaven v réce 1922. 
Spolkový dům měl restauraci a kino s kapacitou víc 
než 900 míst.Kino fungovalo až do roku 1996. 



Spolkový život                                   akce po uzávěrce minulého čísla     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDD 

 
     Je úterý 4. června 2019 a venku je nesnesitelné horko. 
Scházíme se s dětmi v prostorách ZČU na Borských polích. 
Proč právě tam? Náš spolek ve spolupráci se ZČU pořádá ve 
vysokoškolských prostorách Mezinárodní den dětí.  
     Děti byly rozděleny do tří skupin a vždy po 45 minutách 
si měnily stanoviště.  Seznámily se  a projely se na elektric-
kém kole a koloběžce. Dále se získaly přehled a základy 
boxu a jako poslední měly možnost si něco vyrobit na 3D 
tiskárně, namalovat si něco laserovým perem. Největší 
úspěch ale sklidila výroba placek, které si mohly děti samy 
namalovat a následně i vyrobit. Letošní MDD byl obohacen i 
účastí dětí s pražské školy pro neslyšící. A jako vždy, celá 
akce byla tlunočena do znakového jazyka Mgr. Hanzlíčkem 
a Mgr. Voříškovou.                                  (Foto a text: M. Hanzlíček) 

 

Kabaret ve spolku                              
 
     Hned druhý den po akci, která byla určena dětem, t.j. ve středu 5. 6. se ve 
spolku konala akce pro dospělé, které zajímal kabaret. Do prostor spolku zavítal 
Mr. Online a jeho finanční kabaret. Představení všem přítomným ukázalo, jak si 
můžeme všechno v klidu vyřídit pomocí internetu Vše bylo podáno srozumitelnou 
formou a přítomným se to velmi líbilo. Akce byla tlumočena účastnicí kabaretu. 



Výlet vlakem do Prahy 

 
     Na úterý 11. června 2019 byl 
naplánovaný výlet do Prahy s cílem 
podívat se do Staroměstské radnice. 

Počasí bylo nelidské, neboť sluníčko sálalo, až hrůza. 
Sešlo se nás celkem 9 a odjižděli jsme vlakem v 9 hodin. 
Cesta v klimatizovaném vagonu byla příjemná, ale pak ta 
cesta na radnici.  
     Po vystoupení  z vlaku vedly naše první kroky do res-
taurace, neboť se pomalu blížilo poledne a žaludek se 
hlásil o svůj příděl. Po jídle jsme se vydali směrem do 
středu města, kde se nacházela radnice. Jelikož jsme měli 
prohlídku předem zajištěnou, tak jsme chodili s průvod-
kyní sami, která se podrobně vyprávěla historii celého 
objektu. měli jsme možnost nahlédnout do 4 sálů, skle-
pení a také na věž. Na věži nebylo všem do smíchu, 

neboť pohled z výšky dolů některým z nás naháněl hrůzu. Nejhůř na tom byl 
tlumočník, kterému se klepala kolena, ale zdárně všechno přetlumočil. Domů pak 
mohl jet každý, jak kdo chtěl.                                                         (Foto a text: M. Hanzlíček) 

 



Křest knížky 

 
     Jak je již tradičně zvykem, 
tak i letos jsme tlumočili na 
Beko Fresh festivalu kucha-
řské umění. V parné sobotě 15. 
6. 2019  jsme se vydali na cestu 
do Pardubic. Horko bylo 
nesnesitelné, ale program byl 
nabitý. Během akce nás však 
čekalo překvapení. Tlumočník 
Mgr. Hanzlíček byl požádán, 
aby provedl křest knížky, 
kterou napsal Lukáš Hejlík a jmenuje se Gastromapa 365. Na akci tlumočila také 
Mgr. Voříšková.                                                                               (Foto a text: M. Hanzlíček) 
 
 
 

 

Dům pohádek 

 
     I vletošním roce ožily prostory Domu pohádek ve 
dnech 24.-26. 6. 2019. Opět se zde ve spolupráci 
Spolku a ZŠ Martinu Luthera odehrála pohádka ve 
znakovém jazyce Jak pejsek s kočičkou vařili dort. 
Nad celou přípravou znakového projevu dohlížela 
Mgr. Voříšková. Po pohádce pak vystupoval soubor 
Jitule a Dadule. Na představení byly zvány MŠ, ZŠ a 
také rodiče. Kompletní divadelní představení bylo 
tlumočeno do znakového jazyka tlumočnicí spolku 
Mgr. Voříškovou.                         konec akcí po uzávěrce 



Letní škola bez bariér 

     Jsme v první polovině měsíce července a Západočeské univerzita v Plzni  pořádá 
„Letní školu bez bariér 2019“, která proběhla ve dnech 15.-19. 7. 2019 . Této akce se 
zúčastnily i sluchově postižené děti z plzeňské školy pro sluchově postižené.  
     Během tohoto týdne  měly možnost se děti seznámit s různými informacemi, které 

se týkaly vědních 
oborů. První den se 
musely zabývat svojí 
povahou, která je 
nezbytná pro další 
vývoj při hledání 
pracovního uplatnění. 
Další den vyvolala velký 
zájem  u dětí ukázka 
výroby placek, kreslení 
3D tužkou a laserová 
řezačka. V odpoledních 

hodinách byla ukázka elektrické koloběžky a kola. V polovině této školy se zaměřily na 
prohloubení a uvažování o tom, co by rády dělaly. Vše se odvíjelo pomocí různých her. 
Čtvrtek přinesl opět oživení mezi dětmi. Proběhla ukázka, jak se chová  blesk při 
bouřce. Děti si pak mohly samy vyrobit svítící modelovou hračku. Ano, pracovaly 
s elektricky vodivou modelínou, kterou si mohly samy uvařit. Správným postupem při 
sestavování hračky a zapojením svítících diod jim modely 
svítily. Hodně se dětem také líbilo focení na green screen. Je to 
focení  na zelené pozadí a pak probíhá montáž dvou fotek. 
     Vzhledem k tomu, aby se i ve škole dbalo na tělesnou 
stránku dětí, tak se děti pod vedením odborníků mohly naučit 
základy boxu, popř. lezení na stěnu. A poslední den mezi děti 

přijeli hasiči, kteří jim ukázali, jak vypadá 
vybavení hasičských aut. Někteří si mohli 
zkusit i stříhání plechových dveří u auta. 
Také měly možnost se seznámit 
s chytrou rukavicí, která umí změřit 
vzdálenost a také sdělí, jaká je teplota 
v místě požáru.  
     Veškeré akce byly vedené odborným 
profesorským sborem ZČU a následně 
tlumočeny do znakového jazyka tlu-
močníkem Spolku neslyšících Plzeň, panem Mgr. Hanzlíčkem. Na 
závěr si děti odnesly domů suvenýry, které jim darovalo IPC ZČU.  
Tlumočení bylo pro Jindru Hlaváčka, Lindu Mimrovou, Emičku 

Blasczykovou a Robina Findejse.                                                   (text a foto: M. Hanzlíček) 



Sportmanie 2019 

 
     Všechno začalo olympijským rokem 
2016, kdy se za OC Plaza v měsíci srpnu 
konal olympijský park, pojmenovaný 
Sportmanie. Na něm bylo zastoupeno 
několik druhů sportů a dětští návštěvníci si 
je mohli vyzkoušet.  
      Letos se konal od 17. – 25. 8. 2019 již 
čtvrtý ročník Sportmanie. Celý týden byl 
věnován 100. výročí narození slavného 
plzeňského cestovatele pana Miroslava 
Zikmunda. Na akci bylo opět zastoupeno 
mnoho různých sportů. Tentokrát se různé 
ukázky sportů střídaly po třech dnech a to 

z toho důvodu, aby děti měly možnost si všechny vyzkoušet a zároveň mohly 
získat zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Zájem o sportovní akci byl mezi 
Plzeňáky veliký. Během celého týdne se konaly různé besedy s populárními 
osobnostmi ve sportovní oblasti. A jak již bývá tradičně zvykem, tak i tyto besedy 
byly tlumočeny do znakového jazyka paní Mgr. Voříškovou a Mgr. Hanzlíčkem. 
  
 

Družstvo šipek ve Skotsku (pokračování) 
 
     Na samotném turnaji jsme byli 
dost překvapeni tím, že se ve 
Skotsku nepoužívají elektronické 
terče, ale klasické dřevěné. A tak 
bylo vždy na rozhodčích, aby si 
při sčítání bodů zopakovali mate-
matiku. Všechny zápasy se vedly 
ve fair play  duchu.  
      Naše družstvo bylo na turnaji 
velmi úspěšné. Získali jsme cel-
kem 4 poháry a umístili se na 
bedně vítězů. Družstvo mužů 
bylo 2. místo (Kalina, Mimra, 

Valenta a Černý. Ženy 2. místo Valentová. Muži 3. místo Mimra a dvojice Mimra – 
Kalina skončila na 3. místě. Turnaj probíhal od 22. – 24. 8. 2019. Po skvělém 
výkonu si zasloužili hráči odpočinek a tak ve dnech 25. – 29. 8. 2019 jezdili po 
hradech, zámcích a prohlídli si město.                          (Foto: F.Šilhánek, text:M.Hanzlíček) 



Povinné čipování psů 

    Od 1. 1.  2020 je podle novely veterinárního zákona nutno 
označit psa čipem. Pokud pes nemá čip, může majitel psa dostat 
vysokou pokutu. Čipování má určité výhody: ztracený pes se 
rychle vrátí k majiteli, při odcizení psa se lehko prokáže, kdo je 
majitelem psa, dobře se najde majitel psa v případě trestu za 

týrání zvířete, snadněji se vycestuje se psem do zahraničí.   A nevýhody: nutná 
registrace čipu a náklady spojené s registrací. Čip je malý a neohrožuje psa na 
životě. Dává se na levou stranu krku a to do podkoží. Čip se dává jednou a je na 
celý život psa. Musíte dbát, aby pes byl zaregistrovaný a čtečkou bylo 
zkontrolováno, že opravdu má čip. Evidence je placená služba a stojí od 190 – 450 
Kč. Cena mikročipů je od 150 – 450 korun. Aplikace čipu a zápis do očkovacího 
průkazu provádí veterinář a cena je od 300 – 500 korun. 
     V případě, že nemáte doklad o očkování proti vzteklině a  pes nemá mikročip, 
můžete dostat pokutu ve výši 20 – 100 tisíc korun.    (Zkráceno www.hobby.denikplus.cz) 

 

Bezkontaktní platební karty 

     Česká národní banka oznámila, že od soboty 14. září 2019 vstupuje v platnost 
nová evropská směrnice . Při zavedení této směrnice může dojít k tomu, že někte-
ré platební terminály budou zamítat bezkontaktní platby do výše 500 korun. Když 
se toto objeví na terminálu, je nutné vložit kartu do terminálu a zadat PIN. 
 
 

Slyšíme se na ranči 
 

     Rok utekl jako voda a už je tady srpnová sobota 
24. 8. 2019, což je neklamným znamením, že na 
nás čeká opět velká akce. Máme tady zde opět 
„Slyšíme se na ranči aneb přijde i kouzelník“. Je to 
akce, která nám smutně připomíná, že se již blíží 
konec letních prázdnin a začne opět školní 
koloběh. A tak jako v letech minulých, tak i letos se 
budeme snažit dětem zmírnit smutek z končících 
prázdnin.        
     Letošní akce se nesla v duchu kouzelnickém. 
Mezi děti dorazil opravdový kouzelník, který 
předvedl několik triků, do kterých zapojil i dětské 

osazenstvo. Pro zpestření celého odpoledne vystoupil soubor Jitule a Dadule opět 

http://www.hobby.denikplus.cz/


s pohádkou. Nechybělo ani malování na obličej a malování karikatury. Vše bylo 
doplněno dílničkou pro děti a také tvorbou nafukovacích zvířátek. A  závěr 
příjemného odpoledne ukončila pěnová show hasičů z Bolevce.  

      Pan Tomáš Bursa, z Nadačního fondu Dobří 
lidé Česka představil nový letošní návrh na 
adventní čokoládový kalendář. Prodejem tohoto 
kalendáře se sponzorují dětská oddělení 
s onkologickým onemocněním v celé republice.. 
Celé odpoledne moderovala paní Alena Kozáková. 
     Počasí nám konečně přálo, i když tomu 
předpověď nepřála. A jak to bývá na takových 
akcích zvykem, vše bylo tlumočeno do znakového 
jazyka paní Mgr. Voříškovou.           (foto: M. Svoboda) 

 
Přednáška Minimalizace odpadu a zero waste 

 

     Hned po prázdninách ve středu 11. 9. 
2019  jsme se rozhodli uspořádat přednášku 
na aktuální téma minimalizace odpadu a 
zero waste a proto jsme k nám pozvali 
odbornici na slovo vzatou paní Hluchou, 
majitelku bezobalového obchodu Ekosvět 
v Plzni. Paní Hluchá nám pomocí prezentace 
vysvětlila, jak bychom měli předcházet 
tvorbě odpadů, jaký to má vliv na naše 
životní prostředí a jaké jiné alternativy je 
možné využít, když nechceme zbytečně 
kupovat vše v plastu a nebo zbytečně plýtvat 

zdroji. Také nás seznámila se svým obchodem, kde nabízí kosmetiku a drogerii tzv. 
zero waste, bez obalu, což 
znamená, že si musíte 
donést vlastní láhev, kra-
bičku, kam si daný pro-
středek dáte. Po celou do-
bu naši klienti kladli řadu 
zajímavých dotazů a spíše 
než přednáška, šlo o di-
skusi na téma zero waste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(foto: Miroslav Hanzlíček, text: 
Kristýna Voříšková) 



Festival Na konci léta 

 
     Festival Na konci léta pořádaný nezis-
kovou organizací Ty a já nám napovídá, že se 
již začátek podzimu. A jak je již tradičním 
zvykem, tak druhou sobotu v měsíci září, co 
bylo letos 14. 9. 2019 to opět v Proluce 
vypuklo. Letošní ročník byl již třináctý, a 
opět náš spolek u toho nemohl chybět. Jsme již tradičními hosty tohoto 

překrásného festivalu. Opět jsme 
propagovali znakový jazyk a paní 
Volejníková předvedla pantomi-
mické vystoupení z názvem Život. 
Tato krátká etuda se všem pří-
tomným velice líbila. Na závěr počasí 
opět nezklamalo. Svítilo sluníčko a 
bylo velmi příjemně.  

                                                             
(Foto: M. Svoboda, text: M. Hanzlíček) 

 

Den bez bariér v Techmanii 
 
     Techmania Science Center, tak jak je zvykem, vždy na začátku měsíce září 
připravila akci Den 
bez bariér. Tento-
krát to připadlo na 
datum 16. 9. 2019. 
Tento den mají 
vstup do prostor 
všichni držitelé 
průkazů ZTP, 
ZTP/P, klienti do-
movů pro matky 
s dětmi v tísni a 
nízkoprahové klu-
by. V průběhu pro-
hlídky celé expozice byla připravena show s dusíkem, která byla tlumočena do 
znakového jazyka. Show proběhla v dopoledních a odpoledních hodinách. Při 
ukázce účastníci viděli, co se může s dusíkem dělat. Na akci byly i neslyšící děti. 
Tlumočení zajistili tlumočníci našeho Spolku, paní Voříšková a pan Hanzlíček. 
                                                                                         (Foto: K. Voříšková, text: M. Hanzlíček) 



Spolu mezi domy 
   Již po čtvrté se v Plzni na Košutce 
uskutečnila akce Spolu mezi domy, 
jejímž pořadatelem je Diakonie Západ. 
Ale letos poprvé jsme, díky projektu 
Znakovka do škol, byli osloveni i my, 
abychom se aktivně zúčastnili slav-
nostního zahájení. Proto Kristýna 
Voříšková, opět navštívila 5. D 1. ZŠ, 
která již spolupracovala na nácviku pohádku Jak pejskem s kočičkou vařili dort, a 
s dětmi zopakovaly znaky k písničkám jako Pekla vdolky, Až já budu velká či 
Cibulenka. Akci podpořily i děti ze ZŠ Martina Luthera spolu s Jitkou Barvířovou, 
jejíž loňská třída se také aktivně zapojila do projektu Znakovka do škol a letos jste 
děti mohly vidět i vystupovat na Mezinárodním dni neslyšících, kde předvedly 
výše zmíněnou pohádku ve znakovce. Vše se odehrálo ve středu 18. 9. 2019.                                                                                               
                                                                                     (Foto: Jitka Barvířová, text: K. Voříšková) 
 

Jubilea 

Je středa 18. 9. 2019 odpoledne a ve 
Spolku se připomínají kulaté životní 
jubilea. Uprostřed paní Kristlová 
oslavuje své 85. narozeniny. Vlevo je 
paní Vl. Šilhánková, která slaví své 80. 
výročí a vpravo paní Küffnerová, 
která si také oslavila svoji osmde-
sátku. Všem dámám přejeme pevné 
zdraví.            (Foto a text: M. Hanzlíček) 

 

Mezinárodní den neslyšících   sobota 21. 9. 2019 Proluka 

 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

7.-
11.10 

  
 Týden sociálních služeb 

23.-
24.10. 

  
 Konference Dobrá praxe 

28. 10. 
  

 Akce v rámci Oslav vzniku ČSR 

28. 11. čtvrtek 13.30 
 Vánoční trhy na krajském úřadě 
 (ukázka výrobků Klubu žen) 

1. 12. neděle 
18.00  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 

 náměstí Republiky 

3. 12. úterý 15.30  Mikulášská nadílka, 

11. 12. středa 15.30  Vánoční posezení 

13. 12. pátek 19.00  Anděl – udílení cen 
 
 

 
 
 
 

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  2019 
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dobře bavili. 



http://www.snplzen.cz/aktuality

