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Karanténa 

 
Vážení členové a přátelé, 
 
     máme za sebou již první čtvrtletí tohoto roku a musím konstatovat, že velmi 
obtížného období. Začátek nového roku byl na akce v letošním roce dobře při-
praven, ale začátek března nám překazil veškeré plány, i dobře rozjetý projekt 
Počítačová gramotnost pro seniory. Důvodem je celosvětová pandemie koro-
navirusem a přísné zákazy týkající se shromažďování a akcí ze strany vlády pro 
naše občany. 
    Tato nezvyklá situace, kterou náš stát neznal od skončení 2. světové války za-
sáhla do všech oblastí kulturního, společenského i sportovního života. Na základě 
získaných informací se výbor Spolku rozhodl uzavřít prostory pro shromažďování 
svých členů, aby nedocházelo k případnému nakažení koronavirem. I v této ne-
zvyklé situaci nadále probíhá tlumočnická služba pomocí on-line tlumočení a ve 
vážných a nezbytých situací dochází i k osobnímu tlumočení. V tomto případě se 
jedná převážně o nezbytné lékařské vyšetření. Poradenství probíhá stejně jako tlu-
močení on-line nebo přes facebook, SMS nebo e-mail. 
    Spolek a jeho tlumočníci nadále zajišťují tlumočení zpráv v TV ZAK a v nepo-
slední řadě i živé vysílání magistrátu na facebooku ohledně problematiky koro-
naviru na území města Plzně. To, že tlumočníci mohou zajišťovat tlumočení v te-
rénu a v různých médií je díky panu MUDr. Homolkovi z Nýrska, který bezplatně 
daroval plexisklový kryt pro tlumočníky, tak jak to vyžaduje vládní nařízení. Moc-
krát mu děkujeme za dar, který nám poskytl. 
    Na závěr Vám všem přejeme, abyste si hlídali své zdraví, respektovali nařízení a 
doporučení dané vládou našeho státu. 
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Velikonoční trhy a Oslavy osvobození 



       
       Jak vznikaly plzeňské názvy 
 

část VIII. 
 

 
 
 
 
 
 

Jezírko 

 
     Košutecké jezírko vzniklo v letech 1935-37 
v bývalém Doubkovo kamenelomu. Po roce 1945 
byl postaven kulturní dům s hospodou na místě 
bývalého dětského hřiště.              (foto: Kudyznudy.cz) 
 
 
 
 
 
 
 

Kalikovák 

 
     Ve 14. století zde stával mlýn, který se 
jmenoval Horní. Za husitských válek mlýn 
patřil bohaté plzeňské rodině  Pabiánků. 
Od roku 1462 se jmenuje podle majitele 
mlýna Petličův. V 16. století mlýn patřil 
rodině Kalikově a ještě během století 
několikrát změnil majitele. Mlýn vyhořel 

v roce 1883 a nově postavený mlýn vyhořel opět roku 1913. V roce 2005-2007 byl 
mlýn rekonstruován a je v ní malá vodní elektrárna  s původní Storek-Kaplanovou 
turbínou.                                                                                              (foto: Kalikovskymlyn.cz) 

 

Karlov 

 
     Karlov je dnes již zaniklá plzeňská čtvrť, kterou nechaly vystavět Škodovy 
závody v letech 1911 – 1913 pro své dělníky. Karlov v dově svého rozkvětu měl 
217 domů a 3 400 obyvatel. Na Karlově byla škola, dva hostince, obchody. Lidový 
dům s kinem, sokolovna, lázně. Nejběžnější velikostí bytu bylo 49 – 60 metrů 
čtverečních za cenu 350 korun ročně. Stejný byt ve městě stál 500 korun. Při pos-
ledním náletu spojeneckých vojsk na konci války byl Karlov silně poškozen. V sou-
časné době z Karlova zbyla je restaurace Na Karlově. 
     Ještě jeden Karlov se nacházel v sousedství likérky a byl starší než založený u 
Škodovky. Byla to skupina domků v Božkově a byly postaveny v 19. století. 



Mimořádné téma     Mimořádné téma      Mimořádné téma 
 
 
 
 

Koronavirus 

    Z důvodu vzniku nového chřipkového onemocnění, které se nazývá Koronavirus 
přikládáme návod, jak máte postupovat v případě, že máte pocit, že jste nemocí 
nakaženi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Vláda také schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové, že šíření 
koronaviru může být trestným činem. 



Spolkový život 

 
 

eNeschopenka 

 
 
 
 
 

    Od 1.ledna 2020 došlo k velké změně, která se týkala 
vyplňování pracovních neschopenek. Způsob, který byl 
dlouhá léta využíván se od letošní ledna velice změnil. 
Místo papírových neschopenk se budou vydávat eNe-
schopenky.Jak taková neschopenka bude fungovat, na to 
jsme si pozvali do spolku ve středu 8. ledna 2020 ře-
ditelku OSSZ Plzeň-jih a paní, která je vedoucí nemocen-
ského oddělení.  
     Obě přítomné paní nás seznámily s principem fungování eNeschopenky. Výho-
dou této neschopenky je to, že již jako nemocný ne-musíte od lékaře pospíchat 
zpátky do práce, abyste ji předložili mistrovi nebo vedoucímu. Po vypsání 
eNeschopenky se firma hned dozví, že jste nemocní, protože se může napojit na 
program OSSZ.  
    V elektronické podobě není OČR (ošetřování člena rodiny), která je stále 
v papírovém vypsání a vy si musíte všechno zařídit sami, tak jak jste to dělali dříve. 
Během přednášky bylo i hodně dotazů, které byly zodpovězeny. Všichni byli 
s přednáškou velmi spokojeni. Vše bylo opět tlumočeno Mgr. Hanzlíčkem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doprava v Plzni 
 
    Nový rok přináší hodně změn. Nejinak tomu bude i s prakováním v městě Plzni. 
Stávající systé, „botiček“ za špatné parkování bude nahrazeno novým způsobem,  



který v současné době se používá v Praze. Již se nebudou dávat „botičky“, ale bu-
de se kontrolovat SPZ, zda bylo zaplaceno parkování. V případě, že nebude pla- 

 
 
 
 

ceno parkování, tak se SPZ nahlásí na evidenci přestupků.   

     Další zajímavostí bylo, že i když používáte ozančení „01“, což je značka vozíč-
káře a stojíte se svým autem na vyznačeném parkovišti pro invalidy, které je v zó-
ně hrazeného parkování, tak i vy musite uhradit parkovné. Bohužel, městská 
policie nemůže pokutovat parkování na soukromém parkovišti. Ty jsou nejvíce u 
obchodních center.  
     Během přednášky jsmy byli seznámeni i s novými dopravními značkami. Vzhle-
dem k tomu, že vše bylo tlumočeno Mgr. hanzlíčkem do znakového jazyka, byl o 
tuto přednášku veliký zájem. 
 
 
 
 
 
 

Bilanční členská schůze 
 
 
 
 
 
 
 

    Sešel se rok s rokem a opět nqastalo předkládání účtů, co se za rok 2019 ve 
Spolku událo. A tak na pátek 21. únpra 2020 byla svolána Bilanční členská schůze. 
Celkem se zúčastnilo 53,3 % členů, a tak schůze mohla být usnášení schopna. 
Menší účast byla zaviněna nevlídným počasím a nástupem koronaviru, což je typ 
chřipky, který se pomalu rozrůstá do epidemie. 
     Programem bylo hodnocení akcí za rok 2019 a hlavně také finanční hospoda-
ření. Celkem za uplynulý rok bylo 56 různých akcí, na kterých se podíleli členové 
spolku nebo jejich tlumočníci. Novinkou mezi akcemi byla účast na Vánočním 
trhu, který pořádal Plzeňský krajský úřad. Co se týkalo financí, tak rok 2019 nebyl 
ztrátovým díky tomu, že nebyl účtován doplatek za energie. 



    Předseda spolku pak přednesl plán základních aktivit 
v roce 2020 a současně nastínil finanční situaci v roce 2020. 
Bylo konstatováno, že pro bezproblémový chod organizace 
ještě chybí finanční krytí ve výši asi 150 tisíc korun. 
    V diskusi bylo členské základně sděleno, že nadále funguje 
spolupráce mezi Spolkem a Sportovním klubem neslyšících 
Plzeň. Dále člen F.Šilhánek sdělil, že má možnost zajistit 
přednášku ohledně svíček, což bylo přijato s radostí. Za SKN 
Plzeň vystoupil pak Helus a informoval o tom,že v termínu od 
7.-9. 5. 2020 se koná v Plzni Mezinárodní turnaj ve stolním 

tenisu za přítomnosti zahraničních neslyšících hráčů. 
    Všechny přednesené zprávy byly jednomyslně schváleny přítomnými členy. 
 
 
 
 
 

Trocha exotiky 

    Naše země je v srdci Evropy a tak převážně 
navštěvujeme naše evropské sou-sedy. Ale 
máme mezi námi i takové členy, kteří se rádi 
poohlédnou jak to vypadá jinde ve světě.  To 
byl právě důvod, proč jsme na středu 26. 2. 
2020 jeden takový manželský pár pozvali, aby 
nám řekl něco o své cestě do zahraniční.  
     Manželé Basalovi pozvání příjali a vyprávěli 
nám o své cestě do Dubaje. Hlavní slovo měla 
paní Basalová, která promítané fotky uměla  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

poutavě přiblížit všem přítomným zájemcům. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvalo 
postavit nejvyšší věž – 6 let. Jak ve věži funguje rychlovýtah, který je české výroby 
a mnoho dalších zajímavostí. Také jsme se dozvěděli, jak se ukáže správně Dubaj a 
emiráty. Přednáška se všem moc líbila.Kurzy 



Kurzy PC přerušeny 

 
     V pondělí 9. 3. 2020 v prostorách Spolku začíná první lekce výuky na počítači. 
Jedná se o individuální výuku pro několik zájemců, kteří mají stejný problém jak se 
orientovat v počítači. Dnešní hodina byla zaměřena na vytvoření vlastní e-maiové 
adresy. Současně  s tím proběhla praktická ukázka, jak se elektronická pošta ode-

sílá a přijímá. 
    Další odborné ho-
diny na určitá té-
mata byla naplá-
nována až do po-
loviny měsíce dub-
na. Během výuky 
však přišla zpráva, 
že se v naší repu-
blice zvýšil počet li-
dí, kteří byli zasa-
ženi koronovirem. 
Jedná se o virové 

onemocnění a tak po zralé úvaze je výuka pozastavena až do odvolání. Škoda. 
 

 
Svíčky 

 
 

     Zajímavá přednáška a ukázka 
vonících svíček byla zajištěna na 
poslední chvíli a ve velmi krá-
tkém čase. Zajištění pomohl vyří-
dit pan F. Šilhánek ml., který má 
kontakt na neslyšící z Prahy, kte-
ří přednášku zajišťují.  
    Při přednášce bylo ukázáno 
několik druhů voňavých svíček, 
které byly různých velikostí. 
Počínaje typem čajových svíček a konče svíčkami, které byly ve skle a měly 
dlouhou dobu trvání hoření. Většině přítomným se líbili samotné vůně svíček a 
v neposlední řadě i svíčka, která při hoření měnila svoji barvu. 
    Příromným se akce moc líbila a měli jsme štěstí, že akce proběhla ještě před vy-
hlášením nouzového stavu vládou České republiky. Důvodem je pandemie koro-
naviru, který ovlivňuje život na celém světě. 



Magistrát města Plzně a Spolek na facebooku 

 
    Od listopadu 2019 se vy-
skytuje ve světě virové 
onemocnění Koronavirus, 
které svým způsobem na-
zýváme pandemií. Od břez-
na 2020 se vyskytuje i v na-
ší ČR. Pro větší informo-
vanost plzeňských obyvatel 
MMP vysílá na svém face-
booku informace, které se 
týkají Plzně. Po dohodě s MMP se tyto informace překládají do znakového jazyka 
tlumočnicí Spolku, paní Mgr. Voříškovou. Je to další služba MMP pro neslyšící ob-
čany v Plzni. Vysílání je živě od poloviny března 2020 

 
        
  
 

Omlouváme se, z důvodu karantény koronavirem nejsou plánované akce. 
Po skončení karantény budou opět  akce ve Spolku. 

 
 

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  2020 
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dobře bavili. 
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