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Vážení členové, přátelé,

   dostává se Vám opět do rukou další
číslo Bulletinu. Tentokrát je již s
datumem roku 2023. Omlouváme se
tímto všem, že v loňském roce vyšlo také
jen jedno číslo. Bylo to způsobeno
epidemiologickou situací v našem státě
jako ochrannou reakcí na Covid-19. 
   I když se Vám to nezdá, výbor spolku
na svoje členy nezapomněl a snažil se i
před nepříznivou situaci zajišťovat akce,
které by vás zaujaly. Ne všechny akce se
podařilo zajistit tak, jak bychom si
představovali. Třeba Mezinárodní den
dětí se i přes veškerou snahu nepovedlo
uspořádat. Některé akce byly pořádány
rychlostí kulového blesku. Třeba
Mezinárodní den neslyšících byla akce,
před kterou se musí smeknout. Proč?
Třeba proto, že na akci se dostaly
peníze až v průběhu měsíce května a
muselo se narychlo zajistit program
včetně technického vybavení. Nakonec
se vše zdárně povedlo, pouze počasí
bylo neuplatitelné a tak bylo krásně
mokro. Stejná situace byla i s Mikulášem,
kde se sponzoři ozvali až v polovině
měsíce listopadu. I tato akce dobře
dopadla.

Co přinesl uplynulý rok 2022

  V tomto bulletinu se dočtete různé
zajímavosti z akcí, které se povedlo
realizovat v průběhu roku 2022. Jsou tam
akce, které nás zarmucují, ale i akce,
které zahřejí na duši. Ve čtvrtek 15. 12.
2022 navštívil náš spolek pan Gula v
rámci Spanilé jízdy pořádané MMP. 
 Bohužel, ne o všech akcích je napsáno v
tomto čísle, protože by časopis měl hodně
stránek. Co se nám tam nevešlo: křest
knížky na ZČU a druhé v Praze od SNN,
Anděl, Festival Jeden svět, Festival na
konci léta, trhy na krajském úřadě,
šikovné ruce, divadlo DJKT, oslava
samostatnosti.
    Chci Vám poděkovat, že nadále
chodíte do našeho spolkua tím udržujete
naši již přes 105letou tradici.Vážení, rád
bych vám popřál jménem svým i za celý
výbor hodně hodně zdraví, štěstí a
rodinné pohody do nového roku.
Na závěr: pracovnici Michaele Šolcové,
DiS se narodila 3. 12. 2022 dcera
Johanka.
Blahopřejeme a přejeme malé šťastný
vstup do života.



    Dne 24. 2. 2022 vypukla válka na
Ukrajině. Tento stát byl napaden
Ruskem a spousta místních občanů
utíkala hledat pomoc nebo azyl v
okolních státech. Tato situace se
nevyhnula asi neslyšícím občanům
ukrajinské národnosti a přes
Slovensko se dostávali do naší
republiky. Jeden z největších náporů
se stal dne ve dnech 4. – 7. 3. 2022,
kdy se utečenci dostali do Plzně.
    V této tíživé situaci bylo zapotřebí
jim okamžitě nabídnout pomoc, i
když jsme si byli vědomi, že jejich
znakový jazyk je velmi odlišný od
našeho. Velkou pomoc při zajišťování
ubytování, stravování, lékařské péče,
škol a v neposlední řadě i
zaměstnání poskytl jako jeden Spolek
neslyšících Plzeň. 

Díky úsilí paní Mgr. Kristýně Voříškové a pomoci ve
znakování paní Julii Benešové, která sama pochází z
Ukrajiny a již dlouhou dobu žije v Plzni, se podařilo
první nápor neslyšících uprchlíků zvládnout. Nemalou
měrou musíme poděkovat všem složkám, které byly v
KACPU, že našim pracovníků vyšly nemalou měrou
vstříc. V dnešní době se nadále prostřednictví výše
dvou uvedených paní pokračuje v jejich začlenění do
naší společnosti. Výbor jim za tuto práci hodně
děkuje. Obě pomáhaly v největším náporu bez ohledu
na svůj čas, což dokazuje fotka k tomuto článku.

www.snplzen.cz

Spolkový život
Válka na Ukrajině



Beseda o Ukrajině
       Dne 10. března 2022 pořádal Jeden
svět besedu o situaci na Ukrajině.
Beseda proběhla v univerzitní kavárně
Družba. Na besedě se účastníci
dozvěděli, jak vypadá situace na válečné
Ukrajině a co je cílem Napadení tohoto
státu ruskou armádou. O besedu byl
zájem i z řad neslyšících, a proto byla
tlumočena do znakového jazyka paní
Voříškovou.

Oslava T. G. Masaryka
    Jak je tomu už každoročně zvykem,
tak i letos se dne 7. března slavilo
narození našeho prvního prezidenta T. G.
Masaryka. Oslava proběhla na
Masarykovo náměstí a byla opět
tlumočena do znakového jazyka panem
M. Hanzlíčkem. Současně s oslavou
proběhla na Masarykovo náměstí
výstava kreseb žáků s námětem T. G. M.

Muzeum Blovice
       Měsíc květen začíná vždy oslavou 1.
máje, což je vždy 1. května. Na toto
datum se v Blovicích na zámku konala
slavnostní výstava otevření opraveného
sklepení zámku. Tato výstava byla
současně také určena neslyšícím ob-
čanům, neboť muzeum za-jistlo tlumočení
do znakového jazyka od Spolku
neslyšících Plzeň. Této neobvyklé
příležitosti využilo i několik neslyšících,
kteří se z úst paní ředitelky muzea
dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Třeba
i to, že v přízemí je falešná zeď, za
kterou se skrývá další místnost, která tam
byla vestavěna. Všem se tento polodenní
výlet líbil. 
     Škoda, že se této akce nezúčastnilo
více osob se sluchovým postižením. Tato
prohlídka sklepu se konala pravidelně
každý měsíc a to s přesným uvedením
dnu a hodiny, kdy vše bylo tlumočeno do
znakového jazyka. 



       Ve středu 4. května LP 2022 se sešli
zájemci o prohlídku katedrály sv.
Bartoloměje na náměstí Republiky.
Program byl velice netradiční, neboť se
jednalo o návštěvu církevní památky,
která byla po provedené generální
opravě.
    Během komentované pro-hlídky, která
byla samozřejmě tlumočena do
znakového jazyka se přítomní dozvěděli
něco o její historii. Chrám se začal stavět
roku 1295 stejně jako bylo založeno
město Plzeň a byl dokončen na začátku
16. století.
V roce 1993 papež Jan Pavel III. založil v
Plzni biskupství a proto byl chrám sv.
Bartoloměje po-výšen na katedrálu.
    Uvnitř je možné vidět Plzeňskou
madonu, která vznikla na konci 14. století
a od té doby je hodně navštěvována.
Dále je v katedrále „Šternberská kaple“,
kde jsou ostatky pozůstalých tohoto rodu
a hodně lidí se tam chodí pomodlit nebo
jen rozjímat. Katedrála má nejvyšší věž,
která je ve výšce 102,6 m. 

www.snplzen.cz

Katedrála sv. Bartoloměje Neslyšící přednáší o MHD
   Jak jistě sami víte, v Plzni je bohatě
rozvinutá MHD doprava. Máme zde
tramvaje, autobusy a trolejbusy. Protože
se o rozvoj dopravy MHD v městě Plzni
hodně zajímá Filip Blasczyk, tak jsme ho
požádali o přednášku. Nabídl nám
termín, kdy je možné akci uskutečnit a
tak se 11. 5. přítomni posluchači dozvěděli,
jak to bylo s dopravou v historii až po
dnešní dny.       
    Pomocí prezentace nám promítl starší
fotky dopravních prostředků až po nové 
 současné typy. Na závěr celé velmi
zajímavé přednášky dal přítomným
fotografický test, kde museli přítomní
poznat na staré fotce, kde se toto
nachází. Na této akci si mohli tlumočníci
odpočinout, protože celou přednášku si
odznakoval přednášející sám. 
 



Fresh festival
     Konečně byla koronavirová opatření
z velké části zrušena a tak se mohl opět
konat Fresh festival. Konal se opět ve
třech městech naší republiky a jak je
zvykem, nechyběli u toho ani tlumočníci
našeho Spolku. Na pódiech (nazývají je
stage) se opět prezentovali různí kuchaři
či cukráři se svými specialitami. Tak jak
bývá zvykem, největší zájem byl o
kuchaře Zdeňka Pohlreicha. Také
zaujala Beski, vítězka MasterChef 2021. 
    Na každém festivalu se u každého
kuchaře losují 4 diváci, kteří pak přijdou
na podium a ochutnají pokrm, který
kuchař uvařil. Na akci v Plzni se podařilo
vylosovat na podium našeho člena pana
Jaroslav Heluse. A jelikož akce byla tlu-
močena, tak věděl, o čem se tam povídá.
Doufejme, že mu jídlo chutnalo.

     Nechce se nám ani věřit, že v
letošním roce oslavil náš Spolek
neslyšících Plzeň (OUL) již své 105. výročí
od svého založení. A tak v sobotu 18. 6.
2022 se sešli naši členové v salonku v
hotelu Central na náměstí ke slavnostní
schůzi. Během akce se vzpomínalo na
všechny bývalé předsedy, kteří se
zasloužili o to, že Spolek překonal
všechny nesnáze a trable, které se během
činnosti vyskytly. Řeč se svezla i na
vzpomínání jednotlivých členů, kteří už,
bohužel, nejsou mezi námi. 
    O své činnosti Klubu žen pohovořila
paní Zdeňka Šilhánková. Ten ve stejném
roce slaví 40. výročí svého vzniku. Hostem
akce byl i předseda SKN Plzeň pan
Železný, který předal předsedovi Spolku,
panu Hanzlíčkovi, upomínkový pamětní
list. Celá slavnostní akce pak byla
zakončena společnou večeří a
hromadným fotografováním přítomných
členů. 

Jubileum Spolku



  Letošní Sportmanie se konala
výjimečně ve sportovním areálu
Škodaland na Slovanech. Důvodem
změny místa byla skutečnost, že se
park za OC Plaza rekonstruoval.
Akce proběhla v termínu od 20.-28.
srpna 2022. Bohužel, tento termín
nebyl akci s počasím nakloněn. Byl to
týden, kdy jsme byly shora
zasypávány proudy vody. A tak
slavnostní zahájení bylo slušně
řečeno v bahnitém terénu. I přes toto
počasí byla účast na zahájení dobrá.
Slavnostní zahájení bylo opět
tlumočeno do znakového jazyka
Kristýnkou Voříškovou. Ukázky
sportů se měnily po 3 dnech. Při
cyklistických závodech uspěl a vyhrál
Robin Findejs. Gratulujeme. Akce se
zúčastnili i známí sportovci, jako je
žokej Josef Váňa  a Eva Samková.

www.snplzen.cz

Sportmanie Barokní Blovice
  Už několik let po sobě pořádá
Plzeňský kraj barokní festival. Koná
se v různých částech plzeňského
kraje. Letos se k této akci připojilo i
Muzeum jižního Plzeňska, které se
nachází v Blovicích. Je v zámeckém
areálu Hradiště. A tak v sobotu 10.
září  byly připraveny akce pro děti i
zdravotně postižené. Muzeum
myslelo i na občany se sluchovou
vadou a na akci byl přítomen i
tlumočník znakového jazyka. Jednalo
se o paní Kristýnu Voříškovou ze
Spolku. Veškerý personál muzea
včetně tlumočnice byl převlečen do
barokního oblečení. Největšího zájmu
se těšil slavnostní příjezd hraběte
Prokopa Jana Krakowského s
manželkou Annou Markétou na
zámek. Dorazili v kočáru, který táhli
starokladrubský koně. Potom kdo
chtěl, mohl si udělat prohlídku
zámku.



Prohlídka hradu Švihov
     Je pondělí 19. září 2022, to mají
všechny hrady, zámky a galerie zavírací
den. Přesto se naši neslyšící členové
vydali na prohlídku vodního hradu
Švihov. Bylo to možné jen díky tomu, že
se v tento den otevíraly všechny vrata a
brány historických objektů pro osoby
zdravotně postižené. Akce byla pořá-
dána pod záštitou Národní rady zdra-
votně postižených.    
     Akce se zúčastnili jen 4 naši členové
a tlumočení jim zajistila Mgr. Kristýna
Voříšková. Malá účast byla způsobena
tím, že akce se konala v pracovní den a
spousta lidí nedostala na tento den
volno nebo dovolenou. 

Cukrářka Mirka von Gils
 

     Paní Mirka von Gils Slavíková, rodačka
z Plzně -Bolevce se představila v pondělí
10. října 2022 v prostorách neziskové
organizace Totem. Paní Slavíková během
své přednášky hodně prozradila ze svého
soukromého a profesního života. Také
předala trochu ze svých cukrářských
dovedností a rad.
    I mezi našimi členkami se našly takové,
které cukrařina a pečení zajímá a tak se
přišly na tuto akci podívat. Cituji ze
stránek Totemu: "Akce byla jedinečná i tím,
že se poprvé na půdě TOTEMu tlumočilo
do znakového jazyka, takže díky Mgr. K.
Voříškové ze svazu SNN osob, z.s si besedu
mohli užít i lidé, kteří znakování rádi
využili." Na závěr besedy pak proběhla i
autogramiáda paní Mirky.
Celá akce se všem moc líbila a přítomno
bylo přes 90 osob včetně našich členů.

Trochu Kanady
     Ze zajímavého sladkého povídání a provoněného
sálu se přesuneme trochu do studené části našeho světa.
Ano, dnes se píše 13. října 2022 a my si vyslechneme
zajímavé vyprávění o Kanadě, kterou nedávno
navštívila naše členka Tanula Basalová. Vyprávěla, kde
všude se byla podívat a také jak se dostala na setkání s
neslyšícími v Kanadě. Navštívila i slavnou Gallaudet
University, kde vyučují většinou neslyšící učitelé a všichni
slyšící musí umět velmi dobře znakový jazyk. Její
vyprávění bylo velmi zajímavé a seznámila nás s jejich
kulturou a životem. 



     Začátek týdne začal nádherně.
První setkání bylo s milou paní cu-
krářkou, která nám vyprávěla o svém
povolání. Druhé setkání náš zavedlo
přes Atlantik do Kanady. Tam nás
zaujal život místních neslyšících.
Nyní na nás čeká v tomto týdnu již
třetí zajímavá akce. Tentokrát to bu-
de v prostředí, které každý Plzeňák
dobře zná. Nebude to ten náš slavný,
ale jeho malý a mladý bratříček se
jménem Pivovar Proud. Nachází se v
objektu svého velkého brášky a
jméno získal díky tomu, že je blízko
řeky a také je postaven v místech
bývalé elektrárny. 

Celá prohlídka byla velmi zajímavá, protože jsme se
dozvěděli horně zajímavých věcí a jeden z našich čle-
nů, pan S. Šídlo se mohl pyšnit v tom-to pivovaře svojí
kvalitní prací malíře pokojů, který zdejší výrobní
prostory vymaloval. Na této akci byl přítomný jeden z
neslyšících Ukrajinců, který je tady již delší dobu. Na
závěr celé exkurze byla ochutnávka 5 druhů piv. Bylo
irské, kávové, meruňkové atd. Akce proběhla 14. října
2022. Všem se líbila a samozřejmě vše bylo
tlumočeno Mgr. M. Hanzlíčkem.

www.snplzen.cz

Zlatý mok



Dva měsíce v zajetí členek
     Již dva měsíce chybí do konce roku a
naše členky se rozhodly, že pomůžou s
různými pracemi, které budou zapotřebí.
Třeba s věcmi, které bude spolek
prezentovat na trhách, nebo na
Mikuláše a pak na vánočním posezení.
Vyráběly macramé, pekly pečivo a
vyráběly různé předměty. 

Macramé pod vedením Jitule

     Letošní rok je již třetí, kdy se tady
pořád vyskytuje Covid-19. První dva roky
měl Mikuláš smůlu, protože nebylo možné
se scházet. A tak naše známá „Alfa“ na
Americké ulici byla nahražena prostorem
ve spolku. To se vydávaly dárky mezi
dveřmi na chodbu, ale nic to neubralo na
kráse mikulášské nadílky.
   V letošním roce proběhl Mikuláš ve
středu 7. prosince 2022 a to v prostorách
Spolku. Tentokrát bylo možné se sejít
přímo ve velkém sále. Největší radost z
to-ho měl čert, který radostí lezl po
stolech. Také členové měli možnost se
konečně opět podívat na nadílku, která
přináší vždy mnoho zajímavého a
pěkného. I letos jsme nezapomněli na
děti ze školy pro sluchově postižené v
Plzni. Jednalo se opět o internátní děti.
Díky MMP OSS jsme mohli opět předat
čokoládový adventní kalendář, kde
pomocí QR kódu se mohou děti podívat
na znakovanou pohádku. Další sponzor,
který již opakovaně dává dárky našim
dětem si nepřeje být uveden. Díky všem
sponzorům jménem spolku a dětí. Mikuláš
a čert ovládají znakový jazyk a tak si
děti nemohly vymýšlet.

Korálky na vánoční trhy

Mikuláš mezi námi



  Je sobota 10. prosince 2022 a v
prostorách spolku se to hemží
ženami všech věkových kategoriií. I
když je těsně před vánocemi, tak se
přišly podívat na neobvyklou
přednášku, která se týká jejich
zdraví. Téma bylo: „Zdravá prsa pro
neslyšící“, kde přednáší Veronika
Rafflerová, která je sama sluchově
postižena. Tím, že přednášející sama
používá znakový jazyk, tak veškeré
informace byly jasně a srozumitelně
předány. S sebou si přivezla i makety
ženských prsů a na nich se prováděly
jednotlivé ukázky. Na závěr můžeme
konstatovat, že i když akce probíhala
v adventním čase, tak všechny
účastnice byly spokojeny.

   Předposlední středa před Vánoci byla s
datumem 14. prosince 2022. Na toto datum bylo
domluveno, že se uspořádá vánoční posezení. Akci
si vzaly pod svoje křídla ženy z Klubu žen. A tak
se na stole objevilo pečené cukroví, které samy
členky klubu upekly. Opět musíme poděkovat
sponzorovi , který nám připravil balíčky pro
přítomné. Všichni si během tohoto posezení
zavzpomínali jak časy, které byly před Covidem-19
a pak během něho. Byla to opět jedna z mnoha
akcí, kde se mohli všichni sejít a nemít na sobě
roušky nebo respirátory. Na závěr bylo
přítomným popřáno všechno nejlepší do nového
roku, a hlavně pak zdraví.

www.snplzen.cz

Zdravá prsa

Vánoční posezení



SPONZOŘI

Program akcí ve Spolku
01 - 06/2023

Omlouváme se, že není uveden program akcí. Čekáme na rozpočet.
SLEDUJTE NÁSTĚNKU, INTERNET, FACEBOOK A INSTAGRAM

 
Případné změny v programu nebo nové akce budou uvedeny na nástěnce ve Spolku 

nebo jsou uvedeny na www.snplzen.cz/aktuality.

Veřejné akce:
7. 3. pietní akt k výročí narození TGM

březen Festival Jeden svět
6.  4. Velikonoční trhy

5. - 8. 5. Slavnosti svobody
19. - 20. 5. Prima Fresh festival Plzeň

 
 

Bulletin vydává Spolek neslyšících Plzeň jen pro vnitřní potřebu.


