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Rok 2020… 
 
     Rok 2020 byl jiný než jsme byli zvyklí. Důvodem bylo celosvětová pandemie ko-
ronaviru, která změnila veškerý život kolem nás. Dotklo se to i naší organanizace. 
Provoz klubu byl omezen z důvodu, že vláda vydala nařízení, že se lidé nesmí 
stýkat ve větším počtu. A zaměstnancům doporučila pracovat home office, což je 
práce z domova. Tato dvě doporučení hodně ovlivnila všechno ve spolku. A tak 
jste se nemohli stýkat se svými přáteli a kamarády, i když jste na to byli zvyklí celý 
život. Ano, o tom je právě spolkový život, že se vídáte, popovídáte si a dělají se pro 
vás akce. Rok 2020, bohužel, všechny akce omezil. 
    Z celoročního plánu akcí zůstaly pouze dvě, které bylo možné uskutečnit díky 
krátkodobému uvolnění situace. Prvním byla akce Slyšíme se na ranči…, kde účast 
byla také ovlivněna obavou o možnost nakažení covidem-19. Druhá akce byla 
mikulášská nadílka, která se výjimečně konala v prostorách Spolku. Tato akce se 
konala za velmi přísných opatření, aby nedošlo k možnému nakažení přítomných.  
 

 

UPOZORNĚNÍ: Klubovna Spolku zůstáva nadále uzavřena 
do odvolání. Důvodem je nouzový stav vyhlášený vládou ČR. 
Tlumočnická služba funguje on line a po domluvě i osobně. 

 
 
    Z důvodu omezení počtu lidí se nemohlo konat ani členy oblíbené vánoční 
posezení, které se koná již několik desítek let. Je to snad prvně, kdy se akce 
neuskutečnila z důvodu pandemie. Jsme si vědomi, že Vám všem chybí možnost 
se setkávat a popovídat si, sdělit si svoje zážitky a dojmy.  
    Nevíme, jak rok 2021 bude vypadat, ale jeho začátek je stejný jako konec roku 
2020.  Doufejme, že virus pomalu odezní i díky očkování osob. Do nového roku 
Vám všem přejeme hlavně hodně zdraví. Myslete na své zdraví a těšme se  
společně opět na shledání se svými kamarády a známými.   Váš výbor a pracovníci. 



       
       Jak vznikaly plzeňské názvy 
 

část XII. 
 

 
 
 
 
 
 

Obcizna 

 

     Obcizna je část pozemku mezi řekami Mže a Radbuzy. Dneska se tato část 
nazývá Štruncovy sady. Na zdejším pozemku od 18. století zde bylo vojenské cvi-
čiště a popraviště. V roce 1874 se zde vysázelo 3 388 stromů a vznikly tak 
Pecháčkovo sady, dnešní Štruncovy sady. 
 

Ostende 

 

    V roce 1921 byla na severním břehu 
Boleváku postavena výletní restaurace s ka-
binkami a půjčováním loděk. Místo, kde byla 
postavena  restaurace dostalo název Ostende 
podle belgického lázeňského a přístavního 
města Ostende. 

 
Parlament 

 

    Činžovní domy, které se nacházejí na pozemku 
ohraničeném ulicemi Lobezká, Plzenecká, Guldenerova a 
Sladkovského se nazávají Parament. Domy jsou celkem 
čtyři a byly vyprojektovány před první světovou válkou. 
Byly určeny pro zaměstnance státních drah a železničních 
dílen. V těchto domech je celkem 452 bytů a mají jeden 
velký dvůr. V době svého vzniku to byl největší komplex 
nájemních bytů ve městě. 

 

Pecihrádek 

 

    Tvrz, která se nazývala Hrádek byla postavena ve druhé polovině 13. století na d 
řekou Berounkou proti kostelu sv. Jiří. Obranným prvkem byl ve skále tesaný 
příkop. Po požáru na začátku 14. století už nebyla tvrz obnovena. Dnes se toto 
místo nazývá Pecihrádek. Vedle je i chatová osada.                                             (foto internet) 



Spolkový život  

 
 

 
Pozdrav Plzně do Regensburku 

 
      Již druhým rokem se vyskytuje ve světě pandemie koronaviru. Tento vir se nás 
drží a tak Velikonoce opět prožijeme v kruhu rodinném. A proč? Je karanténa a 
ještě je zákaz přejezdu z jednoho okresu do druhého. A tak každoroční družba 
města Plzně s Regensburkem se musela stát prostřednictvím on-line přenosu. 
Přenos se uskutečnil v neděli 28. března 2021. 

     Město Plzeň proto uskutečnilo živé facebookové vysíání s velikonočním přáním 
našemu družebnímu městu. Zdravici přednesl primátor města Plzně pan M. Baxa a 
přenos byl také tlumočen do znakového jazyka paní Mgr. Voříškovou. Na závěr 
pak byla hrána barokní hudba.                                                                (text a foto: Spolek)    
 
 
 

Nové očkovací centrum 
   V době koronavirové pandemie  

a vládního plánu  největší pro- 
očkovanosti obyvatel, se slavno- 
stně otevřelo ve Skvrnanech dne 
7. 4. 2021 nové očkovací centrum 
Slavnostní zahájení provedla paní 
hejtmanka a bylo tlumočeno do 
ČZJ paní Mgr. Voříškovou. 



Plzeň známá neznámá 
 
 
 
 

     „Plzeň známá neznámá“, pod tímto názvem se nachází série videí o méně 
známých místech a zajímavostech z Plzně a okolních obcí. Série obsahuje celkem 
99 dílů a jde o unikátní počin spolku Zestínu (Lukáše Houška a  Magdalény 
Vacurové). Od dubna se postupně jednotlivé díly zpřístupní i osobám neslyšícím. 
Spolek neslyšících Plzeň, ve spolupráci se spolkem Zestínu, překládá jednotlivé díly 
do znakového jazyka.  
     První díly s překladem jsou již ke shlédnutí na webu www.snplzen.cz/plzen-
znama-neznama nebo na youtube. Neslyšící, kteří už viděli přetlumočené díly si 
rádi zavzpomínají na časy dávno minulé a zjišťují, co všechno nevěděli. A s 
nedočkavostí  čekají, co nového se dozví, popř. jaká skrytá místa Plzeň nabízí. A 
pořad hodnotí jako velmi zajímavý. 
 
 

Vyklízení klubovny 

 
     I v době koronavirové pandemie se povedlo 
Spoku zajistit sponzora na vybavení klubovny 
novým nábytkem. Cesta k tomuto cíly nebyla 
jednoduchá. Na záčatku všeho stála výzva 
obchodního domu Ikea, která vyhlásila projekt 
podpory vybavení pro neziskové organizace. Na 
základě této výzvy Mgr. Voříšková ve spolupráci 
s výborem spolku vypracovali projekt na vyba-
vení klubovny. 
     Nejprve se musel nafotit stávají stav klubovny, která se nachází v menším 
objektu na dvoře. Zde bylo vidět, že se jedná o nábytek z 90. let minulého století. 
Do tohoto prostoru se navrhl nábytek a zaslal sponzorovi, který takových projektů 
získal kolem 150. To, že se Spolek umístil mezi prvními pěti v celkovém pořadí pro 
nás znamenalo, že obdržíme finanční dotaci na nákup v Ikeii za 30 tisíc Kč. 
     Vybavení bylo již nakoupeno v roce 2020, ale vzhledem k tomu, že byla naří-

zena práce z domova, nemohla se akce 
uskutečnit. Nyní po jejím uvolnění se pomalu 
začíná na úpravě klubovny pracovat. Rádi 
bychom to do září letošního roku  zprovoznili. 
Jedná se o prostory, které by mohl využívat 
Klub žen a také by se tam konaly kurzy 
znakového jazyka. Největší zásluhu na vyklizení 
těchto prostor má Michaela Šolcová se svým 
přítelem.                                        (foto a text: Spolek) 

http://www.snplzen.cz/splzen-znama-neznama
http://www.snplzen.cz/splzen-znama-neznama


Sčítáme se… 

 
     Je to už 10 let, co naposledny proběhlo v naší republice sčítání lidu. Letos, 
v roce 2021 se tato akce opět uskutečnila. Sčítání obyvatelstva proběhlo v termínu 
od 27. 3. – 11. 5. 2021. Sčítání se týkalo všech osob včetně cizinců, kteří tady byly 
než 90 dni a v noci z 26. 3. na 27. 3. byli v naší republice.  
     Sčítání probíhá ve dvou typech. První je internetové, on-line od 27. 3. do 11. 5. 
a druhé je vyplňováním dotazníku, které probíhá od 17. 4. – 11. 5. 2021. Dotazníky 
roznáší Česká pošta a po vyplnění se dávají zpět do obálky a házejí se do schránky. 
Letošní sčítání obsahuje méně otázek než bylo před 10 lety. Neslyšící mají 
možnost se podívat na video na stránkách scitani.cz, kde je ve znakovém jazyce 
vysvětlen postup při vyplňování formuláře. Můžou si tam vybrat, zda radši 
používají znakový jazyk, nebo český jazyk a nebo oba jazyky. 
     Při vypňování sčítacích archů je nápomocen i náš spolek, konkrétně paní Mgr. 
Voříšková, která toto většinou zajišťuje formou on-line. Případů na písemné vypl-
nění je zatím málo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Z důvodu koronavirové pandemie a nařízení vlády ČR 
se nesmí konat žádné společenské akce. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

 Program akcí ve Spolku   duben - červen  2021 

0090lednulednu08000802008   

dobře bavili. 

 

http://www.snplzen.cz/aktuality


                                                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu. 


