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Půjdeme ve vašich stopách 

 
    Utekl opět rok a my se setkáváme na prahu dalšího desetiletí. Tentokráte rok 
začnewme trochu nostalgickou vzpomínkou. Na konci roku 2019 nás navždy 
opustili dva významní členové. Prvním byl dlouholetý funkcionář Spolku pan 

Miroslav Hanzlíček st., který zemřel ve věku 86 let. Byl členem 
výboru od svých 18 let až do svých 76 let, kdy předal funkci 
předsedy mladším. Druhým byl pan Václav Novák, který byl 
dlouholetým předsedou Klubu turistiky neslyšícíh v Plzni. 
Zemřel ve věku 93 let. Oběma dlouholetým členům „Čest jejich 
památce. Budeme pokračovat ve vaší cestě, kterou jste 
započali pro neslyšící“. 

     V polovině měsíce února začneme hodnotit uplynulý rok 2019. Akcí 
v uplynulém roce bylo mnoho, a některé nedopadly přesně podle našich představ. 
Ale při tom velkém množství akcí, které proběhly, je to jen nepatrná kapka vody 
v moři. Můžeme zde vyjmenovat nejvýznamnější akce, na kterých jsme se 
účastnili. Byly to Oslavy svobody, Sportmanie, Vznik ČSR a v neposlední řadě i 
vzpomínková akce Cesta svobody. Na akci jsme si připomněli Sametovou revoluci 
17. listopadu 1989.  
    I některé akce, které pořádal Spolek měly veliký ohlas. Začněme třeba MDD a  
Mikulášem, kam se pravidelně zvou i děti ze školy a pro neslyšící v Plzni. Další 
povedenou akcí je Slyšíme se na ranči a Mezinárodní den neslyšícíh.  Jsou tom 
akce, kam jsou zváni i slyšící, neboť patříme do jedné společnosti lidí. 
     Během uplynulého roku jsme opět pokračovali ve spolupráci se SKN Plzeň, kte-
rý ještě nemá vlastní zázemí. Umožnili jsme jeich členům, aby se scházeli v našich 
prostorách při tréninku šipek či karetní hře joker. 
     Nadále v letošním roce bude poskytovat sociální, aktivizační a tlumočnické 
šlužby neslyšícím. Jsou to služby, které byly dány do vínku panem Zachem v roce 
1917, když zakládal Spolek hluchoněmých OUL. A náš Spolek je nositelem a 
pokračovatelem této činnosti.  
     Všem neslyšícím přejeme krásný začátek roku 2020 a hlavně hodně pevného 
zdraví a štěstí. 



       
       Jak vznikaly plzeňské názvy 
 

část VII. 
 

 
 
 
 
 
 

Chlum 

 
 

     Vrch Chlum se nachází mezi Doubravkou a Bukovcem.Od roku 1926 je tady postavena 
rozhodna, kterou postavil Svaz československých dělnických turistů. Věž rozhledny je 
vysoká 24,8 m a ochoz je ve výšce 22 m. 

 

Chodská rychta 

 
 

    Byla to pivnice, která se nacházela v 60. letech 20. století v nynější Borské ulici. 
Kuriozitou bylo, že personál chodil oblečený v chodském kroji s pecialitou bylo postřekoské 
vepřové žebro. V 80. letech 20. století se zde dělaly bramboráčky s uzeným masem a 
čepoval se zde děčínský Admirál. 

 
Chvojkovy lomy 

 
 

    Jižně od hlavního nádraží se od 19. století 
těžil písek. Majiteli lomů byli Josef a Václav 
Chvojka a měli vilu na rohu Koterovské a 
Táborské ulice.V polovině 50 let se začaly lomy 
zavážet a začal se stavět cyklistický stadion. 
V průběhu 60. a 70. let po výstavbě sídlištních 
domů se začal lom parkově upravovat. V parku 
stojí Obří věž – maják, který je vysoký 9,71 m a 
je dílem Ivana Hostaši. V parku se nachází i 
strom vrba, který byl zasazen na počest tre-
néra Viktorie Plzeň Pavla Vrby. 
 

Iris 

 
 

     Pod branou plynárny na Doudlevecké třídě na břehy řeky Radbuzy stále skromná 
zahrada, která se jmenovala Iris. Kroužek přátel akvarií a terarií se tady pronajal skleník na 
vojenské plovárně v roce 1926. V prosinci 1926 byla zahrada otevřena a bylo možné si 
prohlédnout skleník, akvária a tři klece se šakalem, liškami a dravými ptáky. v roce 1936 již 
měla 70 zvířat. Zanikla v roce 1961, kdyse v zahradě objevila sněť slezinná. Zoo Iris byla 
druhou nejstarší zahradou po liberecké v naší republice. 



Spolkový život 

 
 

Na začátku naší rubriky „Spolkový život“ se ještě článkem vrátíme k oslavám MDN, 
které pořádal náš Spolek v měsící září 2019. 
 

Mezinárodní den neslyšících 

 
     Jak už je zvykem, třetí neděli v měsíci září Spolek oslavuje MDN. Nejinak tomu 
bylo i v roce 2019, kdy v sobotu 21. 9. se konaly tyto oslavy. Prostor na akci byl 
opět v „Proluce“ v Křižíkových sadech v Plzni. Na 
akci bylo k vidění i několik stánků, kde se uka-
zovaly výrobky zhotovené našimi členkami. 
Probíhala tam i ukázka znakového jazyka jak čes-
kého, tak i ukrajinského. Aby se přítomné děti 
nenudily, tak pro ně byla připravena dílnička se 
zaměřením na jemnou motoriku. 
     Na pódiu se vystřídali různí hosté, kterí nás 
seznámili s problematikou sluchové vady nebo 
s jejich úspěchy. Vystaoupil tam pan Šilhánek, 
který popsal, jak vypadal turnasj šipek ve Skot-
sku. Pan Z. Kašpar seznámil přítomné s kom-
penzačními po-můckami vhodné pro sluchově postižené. Na akci byla představena 

autorkou kniha se jménem „Jsem jedno ucho“, 
která pojednává o neslyšících osobnostech. Děti 
ze ZŠ Martina Luthera opět předvedly pohádku, 
která byla celá ve znakovém jazyce. Škoda byla, že 
se musel omluvit pan PhDr. M. Valina, předseda 
NRZP PK, který onemocněl. Pan Tomáš Bursa 
představil adventní kalendář. Peníza vybrané za 
jeho prodej jsou ureny pro těžce nemocné děti, 
které leží na onkologických odděleních v celé ČR. 
Na závěr jako už třetím rokem zahrála hudební 
skupina Znouzectnost. Počasí nám přálo a vše 
opět bylo tlumočeno do ČZJ tlumočníky Spolku, 

paní Mgr. Voříškovou a panem Mgr. M.Hanzlíčkem ml. za vydatné pomoci 
moderátora Z, Lahody. 
 

Kurz PC 

     Počítace si nevybírají skupiny lidí, kterým budu ztrpčovat život. A tak i naši 
členové se musí seznámit s touto dnešní technikou. A tak jsme pro ně uspořádali  
kurz PC gramotnosti v našich prostorách. 



Požádali jsme pracovníky Občanské poradny, aby nám udělali kurz na míru dle 
potřeb našich klientů. A tak se všichni sešli dne 22. října 2019 v našich prostorách 
a všechno mohlo vypuknout. Kurz byl zaměřen na práci s internetem, na 
zhotovování fotografií a videí. Tento kurz byl rozmělněn do několika výukových 
dní, neboť bylo nutné k tomu provádět překlad do znakového jazyka. Akce měl 
obrovský úspěch a samotní účastníi žádali o jeho pokračování v roce 2020. 
 

Přednáška o bezpečnosti seniorů 

 
     Všude okolo nás je slyšet, že se senioři musí sami bránit před možným 
napadením. Z tohoto důvodu se konala v našich prostorách ve středu 23.října 
2019 přednáška o bezpečnosti seniorů. Účastníci byli poučeni o tom, jak se mají 
chovat a jak mají zacházet se sirénovou pomůckou. Každý přítomný na této akci ji 
obdržel od přednášejících. Přednáška se všem líbila a byla velmi poučná. Vše, co 
se povídalo bylo tlumočeno do znakového jazyka našimi tlumočníky. 
 
 
 
 
 
 
 

Oslavy samostatnosti ČSR 

 
    Je to přesně rok, co se konaly 
oslavy samoststanosti ČSR. I 
letos tomu nebylo jinak, a tak 
v pondělí 28. řijna 2019 jsme si 
připomněli toto výročí. Dopo-
ledne jsme navštívili komen-
tovanou prohlídku kostela ve 
Františkánské ulici. Zde jsme se 
dostali do míst, kam se nor-
málně v kostele nedostane-
te.Prohlídku vedl zajímavým vy-

právěním plzeňský architekt pan Soukup. Po jejím skončení jsme se přesouvali do 
prostor Loosových in-
teriérů v Bendově ulici. 
Zde jsme mohli shlédnut 
vnitřní vybavení interiéru, 
který byl důmyslně zaří-
en. V podvečer pak na 
Masarykovo náměstí pro-
běhl pietní akt, který byl 
opět tlumočen do ZJ  jako 
obě dopolední akce. 



Sportovci ve Skotsku 

 
     Na konec měsíce srpna byli neslyšící šipkaři ze 
SK Neslyšících Plzeň pozváni na turnaj do Skotska. 
Už samotná příprava byla dost náročná, ale 
celkový pobyt a krásné přijetí vše vynahradilo. A 
výsledky plzeňských šipkařů byly velmi pěkné, což 
svědčí několik druhých a třetích míst. O samotném 
turnaji a celkovém pobytu ve Skotsku přišel nám 
vyprávět přímý účastník akce, pan Fr. Šilhánek. 
Dozvěděli jsme se o životě neslyšících ve Skotsku a 
jejich kultuře. Akce proběhla ve středu 30. října 
2019 a byla velmi zajímavá.  

 
 
Cesta svobody 

 
 
 
 
 

 
     Je neděle 17. 11. 2019 ráno. 
Počasí, že bys psa ven 
nevyhnal. Chladno, prší a fouká 
vítr. Přesto tento den je velice 

významý v našich dějinách. Přesně před 30. lety se konala Sametová revoluce, 
která svrhla z vedoucí síly komunistickou stranu. Na dnešní den bylo naplánováno 
mnoho společenských a kulturních akcí, které si měly připomenout toto jubileum. 
Z řad neslyšících byl o tento program veliký zájem, a tak se podařilo Spolku důležit 
besedy s přímými účastníky zajistit překladem do znakového jazyka. 
     Hlavní besedy proběhly na Anglické nábřeží a začalo se modlitbou, kterou vedl 
Mons. Holub. Dále na to navával slavnostním úvodem primátor města, pan Martin 
Baxa. A pak se na podiu střídali jednotliví hosté a pamětníci této události. Mezi 
přítomné zavítali i bratři Neckářovi, kteří jsou známí jako hudebníci a zpěváci. 
Mohli jsme také přivítat zástupce divadla Alfa, studentů a v neposlední řadě i děl-



níky z bývalých Škodových závodů. Celý program byl tlumočen paní Mgr. Vo-
říškovou a pa-nem Mgr. Hanzlíčkem. 
    Souběžně s touto akcí pro-bíhala v prostorách Západočeského muzea zajímavá 
výstava, která se jmenovala „Na podzim padá listí a komunisti“. Výstava nás za-
vedla do let 
před revolucí a 
bylo možné si 
připomenout, 
co jsme tehdy 
prožívali. 
Počasí akci 
moc nepřálo, 
neslyšící vydr-
želi až do kon-
ce. Děkujeme 
veem za účast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natáčení pro ZČU 

 
     Ve čtvrtek 20. 11. 2019 probíhalo v rámci 
spolupráce se ZČU natáčení ukázky běžného 
života neslyšícího žáka nebo studenta. Jednalo 
se o akci, kde se porovnával běžný denní žvot 
slyšícího žáka a neslyšícího. Natáčecí den byl 
velmi zajímavý. Za neslyšící tam vystupovala 
Linda Mimrová. Mockrát ji za to děkujeme. 
 

 

Vánoční trhy na krajském úřadě 

 
     Plzeňský kraj již několik let pořádá ve svých 
prostorách „Vánoční trhy“, kterých se hlavně 
zúčastňují učňovské školy v rámci kraje. Současně 
s nimi mají možnost se trhů zúčastnit i neziskové 
organizace. V letošním roce se prvně takové akce 
zúčastnil i Spolek. A tak jste mohli ve čtvrtek 29. 
listopadu 2019 najít náš stánek před budovou 
krajského úřadu.Prodávali jsme tam vánoční věci, 
které vyrobily naše ženy v rámci svého Klubu žen. Počasí nám sice moc nepřálo, 
ale atmosféra byla na trhu velmi pěkná. 



Rozsvěcení vánočního stromku 

 
    V krajském městě Plzni je již několik krásná 
tradice. Vždy na první adventní neděli se na 
náměstí před kostelem svatého Bartoloměje 
rozsvěcuje vánoční stromek. Slavnostní rozsvícení 
provádí biskup Tomáš Holub a primátor města 
Plzně Martin Baxa. Letos to již bylo podruhé, kdy 
se mohli rpzsvěcení zúčastnit i neslyšící, neboť 
slavnostní projev byl tlumočen do znakového 
jazyka Kristýnou Voříškovou. 
 

 

Mikuláš 

 
     Je to neuvěřitelné, rok už je zase za námi a 
pro děti přichází oblíbená mikulášská nadílka. V 
 úterý 3. 12. 2019 proběhla pro  naše nejmenší 
nadílka v restauraci Alfa na Americké ulici. Mezi 
děti opět zavítal Mikuláš, který měl letos 
s sebou mnoho čertích pomocníků. Letošní děti 
více zlobily než ty loňské, a tak musela být 
povolána posila. I nebe muselo seslat jiného 
anděla, aby dodalo vážnost celé situace. 
Letošní nadílky se přihlásil rekordní počet dětí včetně detí ze školy pro SP.Čítal 
něco přes 70. Akci opět podpořil OSS MMP, za což velmi děkujeme. Akce byla pod 
patronací Spolku neslyšících Plzeň. 
 

Vánoční posezení 
      
     Tak jak již bývá tradicí, konalo se ve středu 11. prosince Vánoční posezení členů 
v prostorách spolku. V průběhu příjemného odpoledne si členové zavzpomínali, 
jaké zajímavé akce proběhly v roce 2019 a také, co dobrého pečou na vánoční 
svátky a silvestra. Akce se zdařla a všivchni byli spokojeni. 
 
 
                Výbor Spolku neslyšících Plzeň zve všechny své členy 

     a přátele na ČLENSKOU SCHŮZI.                                               

              Kdy? V pátek 21. února 2020 od 15.30 hodin 

                                      Kde? V prostorách Spolku neslyšících, Tylova 14, Plzeň 



        

  
 

8.1. středa 15.30  Přednáška eNeschopenka 

9. 1. čtvrtek 10.00  Kurz trénování paměti 

15. 1. středa 15.30  Přednáška – Doprava a parkování v Plzni 

18. 1. sobota 8.30  18. ročník Memoriál Ludmily Pytelkové - Joker 

23. 1. čtvrtek 10.00  Kurz trénování paměti 

21. 2. pátek 15.30  Členská schůze 

14. 3. sobota 9.00  4. ročník Putovního poháru - šipky 
 

Akce na měsíc únor a březen 2020 jsou v jednání. 

 
 
 
 

SK Neslyšících Plzeň, z. s., oddíl Joker 
pořádá v sobotu dne 18. ledna 2020 od 8.30 hodin 
18. ročník Memoriálu Ludmily Pytelkové – jednotlivci 
 v prostorách Spolku neslyšících Plzeň, Tylova 14, Plzeň 

 
 

 

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  2020 
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dobře bavili. 

 

http://www.snplzen.cz/aktuality

