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Už zase fungujeme...

 Vážení členové a naši přátelé,

    opět Vás zdravím z našeho spolku, kde jsme se nemohli dlouho dobu setkávat.
Důvodem byla karanténa, kterou vyhlásila naše vláda v návaznosti na pandemii
koronavirem. Tři měsíce byla dlouhá doba co jsme se pořádně neviděli a některým
se už stýskalo. Nedivím se, všichni jsme byli zvyklí  na to, že jsme se pravidelně
setkávali v našem Spolku.
     Konečně nastala doba, kdy se opět můžeme setkávat v našich známých pro-
storách  a  mezi  sebou  si  vyměňovat  zkušenosti,  nebo  si  jen  tak  popovídat.  A
protože  na  nás  čekají  letní  měsíce  červenec  a  srpen,  tak  si  je  budeme snažit
pořádně užít.  Schválně nepíšu prázdniny,  protože ty  letošní  jsou pro naše děti
poněkud nezvykle dlouhé. Věřte –nevěřte, trvají půl roku. O tom, nám starším, se
může jen zdát. My jsme měli občas „uhelné prázdniny“, ale nikdy nebyly delší než
dva týdny.  A tak budeme s napětím očekávat,  jak se bude chtít dětem po tak
dlouhé pauze nastoupit v září do školy.
     To, že jsme  opět zpátky v naší klubovně znamená, že výbor bude opět za-
jišťovat  různé zajímavé přednášky.  Prvním oříškem bude zdárně dotáhnout do
konce akci „Slyšíme se na ranči...?“, která byla v půlce zastavena. Doufáme, že se
nám to všechno povede. 
     Největší radost máme z toho, že se virus nedotknul žádného našeho člena ani
přítele. A tudíž je předpoklad, že se s většinou z nás opět budeme setkávat jak ve
spolku tak i  na akcích.  Velmi pozitivní byla skutečnost,  že někteří naši  členové
nenechali  své  starší  kamarády  bez  pomoci.  V době  karantény  jim  pomáhali
zajišťovat nákup a nezbytné věci. Jménem výboru mockrát děkujeme.
    Na závěr přejeme všem krásné prožití letních měsíců, i když nemůžeme vyjet
do ciziny. Ale i v naší vlasti je mnoho pěkného. Těším se na Vás v měsíci září.



      
       Jak vznikaly plzeňské názvy

část IX.

Letiště

     Plzeňské letiště vzniklo v roce 1910 a bylo jedno z nejstarších v Čechách. V roce 1919
z tohoto letiště vzlétlo první české letadlo Bohemia B-5. V roce 1937 se stalo vojenským
letištěm. V coce 1995 bylo zrušeno a místo něho vznikla velká  průmyslová zóna. Kde nyní
stojí Západočeská univerzita, tam dříve bývalo letiště plzeňského aeroklubu.

Litice

    Původně  se  Litize  psaly  „Lutitz“  a  proto  se  vědci  do-
mnívají, že základem je polabský kmen Luticů. Jméno je od
slova  litý  (zlý).  Osídlení  je  archeologicky  doloženo  z 10.
století. Z roku 1212 se dochovala první písemná zmínka. Od
roku  1367  patří  Litice  chotěšovskému  klášteru.  V Liticích
převažovalo německé obyvatelstvo a na Valše české. Proto byly Litice v roce 1938 připojeny
k Německu a Valcha zůstala v Čechcách. 

Lochotín

    Lochotín byl původně dvorem a tvrzí, která stála
blízko  Kopeckého  pramene.  Na  začátku  15.  století
náležel plzeňskému rychtáři.Lochotín zanikl v období
husitských válkách. Podle pověsti se jmenoval podle
rytíře  Lochoty,  který  se  později  stal  poustevníkem.

V roce 1832 – 1834 zde byly založeny lázně a park. V roce 1849 projekt lázně zkrachoval.
Od 19. století do konce 2. světové války se zda stavěla vilova čtvrť pro bohaté podnikatele. 

Luftnerka
     Je statek na skále v prostoru ZOO a jmenuje se po
sládku Josefu Lüftnerovi. Nedovolili mu postavit pivovar,
tak  začal  vyrábět  pálenku.  Od  roku  1915  byl  statek
školním statkem vyšší hospodářské školy. Od roku 2001
je začleněna do expozic ZOO. 



Spolkový život 

Živě na magistrátním fcb

     Píše se březen 2020 a do Česka
dorazil  virus,  který  má  označení
koronavir  Covid  –  19.  Jedná se  o
vir,  který  se  rozšířil  do  světové
pandemie. A tak v polovině března
přistupuje  Magistrát  města  Plzně
k informovanosti  svých  obyvatel
pomocí  sociální  sítě  facebook.
První  vysílání  proběhlo  v sobotu
14.  3.  2020.  Bohužel,  informace
nebyla určena pro osoby sluchově postižené,  neboť nebyla  tlumočena do zna-
kového jazyka. Po upozornění primátora se již v neděli celý přímý přenos tlumočil
do znakového jazyka. 
     Od tohoto okamžiku veškeré živé vysílání bylo již tlumočeno Mgr. Voříškovou.

     



     Jednotlivé vstupy seznamovaly obyvatele města,  jaké postupy zabezpečilo
město  pro  ochranu  svých  občanů  včetně  hromadné  dopravy.  Současně  bylo  i
důležitým prvkem při koordinaci  výroby šitých roušek. Díky pochopení a dobré
spolupráci  s Magistrátem města  Plzně  bylo  možné  vše  tlumočit  a  umožnit  tak
sluchově postiženým občanům přístup k informacím. Děkujeme.

Ochranný balíček    

     Nacházíme  se  v polovině  měsíce
dubna,  kdy  pandemie  koronaviru  řádí
ve  světě.  Bohužel,  i  v našem státě  se
vyskytuje. Co se však nedostává na trhu
je  dostatek  ochranných  pomůcek  a
dezinfekce. Na základě této skutečnosti
začal výbor a Mgr. Voříšková intenzivně
přemýšlet, jak se k těmto věcem dostat
a  současně  je  distribuovat  svým
členům.  V té  době  se  dozvídáme,  že
existuje  nadace Karel  Komárek  Family

Foundation,  která  vyhlásila  přispívat
organizacím  na  nákup  chybějících
pomůcek.
     Díky této vydatné finanční pomoci
ve výši 20 000 Kč bylo možno nakoupit
potřebné věci. A tak naši členové získali
balíček,  který  obsahoval  roušky,
dezinfekční  prostředek,  antibakteriální
mýdlo a ubrousky. Další věci do balíčku
přidal MMP OSS, Policie ČR a Toner RL.
Tyto balíčky si mohli členové vyzvednut
v prostorách  spolku  nebo  mu  byly
doručeny členy výboru.  Všem, kdo se

na balíčku podíleli mnohokrát děkujeme. Bez nich by se to nedalo zvládnout.

75. výročí Oslavy osvobození
  



     V letošním roce na celém území naší republiky se
připravovaly  veliké  oslavy  k připomenutí  75.  výročí
osvobození  naší  republiky.  V zástupci  v čele  s primá-
torem  připravovali  bohatý  program,  kterým  by  se
připomnělo  osvobození  města  americkými  vojáky.
Bohužel, stávající pandemie koronaviru změnila veškeré
plány  těchto  velkých  oslav.  Po  dobrém  uvážení
přistoupili  zástupci  města  k živému  vysílání  Oslav
osvobození. V neděli dne 3. 5. 2020 se uskutečnilo živé
vysílání oslav z DEPA 2015, kde byly postaveny 3 podia.
Na  nich  se  střídal  program  oslav,  který  byl  živě
moderován. Jak již bývá tradičně zvykem, tak na těchto
oslavách se vždy tlumočilo do znakového jazyka. Nejinak
tomu  byl  i  při  tomto  živém  vysílání.  Tlumočníci  měli
postavené provizorní studio, z kterého mohli nerušeně
tlumočit  pro  sluchově  postižené.  Tlumočení  bylo  po
celou  dobu  živého  vysílání,  které  trvalo  od  11  –  18
hodin.  Tlumočení  zajišťovali  Mgr.  Voříšková  a  Mgr.
Hanzlíček. 
     Dalším  živým  vysíláním  bylo  uctění  památky

americkým  vojákům o  pomníku  Díky,  Ameriko.  Zde  na  tomto  místě  předávali
věnce  jak  primátor  města  Plzně,  tak  i  velvyslanec  USA  a  atašé  Belgického
království.  Tentokrát
zázemí  živého  vysílání
byl  v kavárně,   s vlas-
tním  studiem  pro
tlumočníky  znakového
jazyka.  Obě  vysílání
byla  pouze  na
internetu  nebo
facebooku..  Ohlasy  na
tlumočení  byly kladné,
protože proběhlo mnoho zajímavých informací.

Poděkování

     Od poloviny března byla naše republika zasažena
pandemií  koronaviru.  Virus,  který pře-vážně ohrožoval



osoby starší 65 let. V naší organizaci je mnoho členů, kteří spadají do této věkové
kategorie, a proto musejí být na sebe vel-mi opatrní.
     Proto jako výbor musíme vyzdvihnout některé členy, kteří  nepatří  do této
rizikové skupiny a byli ochotni pomáhat svým kamarádům, našim členům, kteří
byli ohroženi koronavirem. Dovolím si jich namátkou několik vyjmenovat. Třeba
pan Fr. Šilhánek, V. Chalupová, J. Helus a další. Mockrát jim děkujeme jménem
svým  i  jménem  celé  naší  organizace,  že  pomohli  svým  kamarádům zvládnout
tíživou situaci.

Otevření spolku po karanténě

     Stále se nacházíme v období koronavirové pandemie, i když se vláda každým
týdnem snaží uvolňovat jednotlivá nařízení. Již od pondělí 8. června bylo povole-
no, aby spolky začaly svůj obvyklý provoz. A tak ve středu 10. června se prvně
otevřely dveře spolku,  aby se členové mohli  opět scházet.  Narychlo předávaná

informace mezi členy dovedla do spolku 8 členů, respektivně členek. Muž nedošel
žádný.  Druhé otevření  dne 17. června bylo již  lepší.  Sešlo se celkem 15 členů,
z toho byli 3 muži. A tak se spolkový život pomalu vrací do svých běžných kolejí. 

Co nám karanténa překazila?

     Začátek letošního roku vypadal velmi krásně. Měli jsme naplánované zajímavé
akce, které se během několika dnů úplně rozplynuly. Z důvodu omezení slučování
se obyvatel na jednom místě, musely se zrušit tyto akce: Den matek, Den otců, 



Mezinárodní den dětí a Mezinárodní den neslyšících. O jeho zrušení píseme na
jiném místě. Věříme, že příští rok už bude lepší a akce se uskuteční.

Pozvánka 

Výbor Spolku neslyšících Plzeň, p.s., Tylova 14, Plzeň
zve všechny neslyšící a jejich přátele na akci

Slyšíme se na ranči, aneb...,
která proběhne v sobotu 29. srpna 2020 od 13 hodin

v prostorách Ranče Šídlovák v Plzni.
Celý program je tlumočen do znakového jazyka.

Občerstvení zajištěno v prostoru areálu.             Vstup zdarma.

MDN letos nebude

     V letošním  roce  se,  bohužel,  neu-
skuteční  plánované  oslavy  svátku  ne-
slyšících.  Mezinárodní  den  neslyšících.
Důvodem  pro  jejich  neuskuteční  byla
koronavirová  pandemie,  která  uvrhla
celou naši republiku do karantény. 
     V rámci tohoto výjimečného stavu byla
různá  opatření,  která  se  týkala  počtu
osob, které se můžou scházet na jednom
místě.  Protože do poslední chvíle nebylo
jasné, jak bude situace vypadat na podzim, nebyli jsme schopni uzavírat smlouvy
na zajištění akce tak, abychom v případě neuskutečnění nemuseli platit penále.
Věříme, že v roce 2021 bude již situace v pořádku a náš svátek budeme moc řádně
oslavit.                                                                                                                (ilustrační foto)

Sportmanie

     V době, kdy se uvolňují pravidla ohledně korona-
viru, uvažuje Magistrát města Plzně, odbor sportu, že
v letošním roce opět bude pořádat Sportmanii. Proběhne opět v prostorách OC
Plaza ve dnech 16. – 23.  srpna 2020.  K dispozici  budou ukázky  různých druhů
sportů, které se budou vždy po 3 dnech měnit.



     Mimo různých ukázek sportu budou i zajímavé besedy se známými sportovci
převážně z plzeňského kraje. Tyto besedy budou jak již bývá zvykem tlumočeny do
znakového jazyka tlumočníky Spolku.

16. –
23.8.

Neděle
-neděle

 Sportmanie- prostor za OC Plaza

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

   Prázdninový provoz Spolku červenec – srpen 2020

    Spolek bude uzavřen od 25. června – 18. srpna 2020

    Klub žen bude otevřen 19. srpna 2020 od 13.30 hodin.

    Tlumočnická služba ambulantní i terénní bude zajištěna vždy po domluvě   
    s Mgr. Hanzlíčkem a Mgr. Voříškovou po celou dobu prázdnin.

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.
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dobře bavili.

http://www.snplzen.cz/aktuality


Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu.


