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Milí čtenáři,
podzim je překrásné období, ve kterém se střídají dny zalité sluncem 
a smáčené deštěm. Tak to k životu patří, změny náš život zpestřují 
a obohacují. Den za dnem máme možnost se rozvíjet, učinit další 
vstřícný krok směrem od sebe ke svému okolí, uvědomit si rozma-
nitost lidského vnímání a bytí. Každý člověk v Tichém světě ho svou 
osobností obohacuje, přináší své zkušenosti a dělí se o své já a na 
oplátku získává možnost poznávat něco nového, vyvíjet se a růst.

Naše kroky směřují k vytváření světa, ve kterém se budeme vzá-
jemně přijímat bez ohledu na věk, postavení či stav sluchu. Právě 
tam, kde máme odvahu opustit nedůvěru a strach, začíná získávat 
prostor vstřícnost a vzájemná důvěra, která je základní podmínkou 
pro vytváření hodnot.

V těchto dnech u nás vrcholí příprava kalendáře, kde se potkává 
svět slyšících a neslyšících. Kalendář zobrazuje dvojice lidí stejných 
profesí, které spojuje respekt a úcta k danému povolání, jejich zájem 
a pracovitost. Hranice mezi dvěma světy zde přirozeně mizí. Letos 
poprvé fotografie a grafiku vytvářeli naši neslyšící zaměstnanci. Au-
torkou fotografií je Markéta Maradová, grafickou podobu kalendáře 
vytvořila Sandra Bovkunová, a tak tento kalendář je od myšlenky až 
po realizaci zcela naším dílem, výtvorem Tichého světa.

Minulý rok se nám podařilo najít práci pro 105 neslyšících. Pra-
covní konzultanti však nemají na růžích ustláno. Stále se setkávají 
se zaměstnavateli, kteří na neslyšící hledí s nedůvěrou a obavami, 
a musí vysvětlovat, že neslyšící jsou lidé se svými cnostmi a neřest-
mi, jaké mají všichni lidé, že dokážou být šikovní, tvůrčí a pracovití. 
Právě proto jsme zvolili téma kalendáře, které ukazuje, že na stavu 
sluchu nezáleží, důležitý je přístup k práci, dovednost a zapálení pro 
věc. Věříme, že kalendář bude dalším krokem, který pomůže obavy 
a předsudky rozptýlit.

Přeji Vám krásný podzim.

Marie Horáková
ředitelka
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V Tichém světě vrcholí přípravy 
nového kalendáře pro rok 2017. 
Obsahuje dvojice portrétů lidí 
stejných profesí – vždy slyšícího 
a neslyšícího. Cílem je ukázat 
veřejnosti, že v jednotlivých 
povoláních záleží víc na pro-
fesionalitě, talentu a pracovi-
tosti než na stavu sluchu. Do 
kalendáře jsme vybrali profese 
fotograf, moderátor, herec, 
učitel, kameraman, chemik, 
model, atlet, snowboardista, 
tanečník, cyklista a spisovatel. 
Na snímcích uvidíte známé 
tváře, jako například fotograf-

ku Lenku Hatašovou, herečku 
Lenku Zahradnickou, televizní-
ho moderátora Karla Voříška, 
snowboardistku Evu Samkovou, 
šéfredaktorku zpravodajství TV 
Prima Jitku Obzinovou a další. 
Jejich neslyšícími protějšky 
jsou taková jména jako mim 
Stanislav Kleisner, fotografka 
Daniela Hyklová, moderátorka 
zpravodajství Hana Wiesnerová, 
snowboardista Tomáš Pazdera, 
vedoucí Tichých zpráv a mode-
rátorka Marie Mašláňová a dal-
ší. Autorkou snímků je neslyšící 
fotografka Markéta Maradová 

(na snímku s Mary Mašláňovou 
ve zpravodajském studiu TV 
Prima). Kalendář graficky zpra-
covala neslyšící grafička Sandra 
Bovkunová. Všechny osobnosti 
budou mít možnost se potkat 
a vzájemně se poznat na slav-
nostním křtu.

Kalendáře budou ke koupi 
od konce října, stolní za cenu 
150 korun a nástěnný 300 korun 
za kus. Objednávky posílejte 
na e-mail: info@tichysvet.cz . 
Výtěžek z kalendáře podpoří 
sociální služby Tichého světa.

/LK/

Kalendář
Tichý svět 2017
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Beach Help Cup 2016

rásné deváté místo vybojovali pro Tichý 
svět Eva Štorková se Standou Pacanem, volejba-
listé, kteří se zúčastnili letošního ročníku turnaje 
Beach Help Cup.

Druhý ročník charitativního turnaje v plážovém 
volejbale smíšených dvojic na podporu poskytova-
telů sociálních služeb Beach Help Cup 2016 proběhl 
3. a 4. září ve sportovním areálu Beach Braník v Pra-
ze 4. Do turnaje se přihlásilo 32 týmů. Poskytovatele 
sociálních služeb reprezentovalo 28 týmů. Děkuje-
me pořadatelům i volejbalistům Evě a Standovi za 
bojovnost, jejich skvělé výkony a za to, že jejich tým 
EvaStan změřil své síly ve prospěch Tichého světa! 
Vítězem Bech Help Cupu se stal tým Světlo ve dve-
řích, který hrál za organizaci Green Doors.

/LK/

K



Naše 
příměstské 
tábory
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racovníci poboček Tichého 
světa pro Středočeský a Libe-
recký kraj uspořádali o prázd-
ninách příměstské tábory pro 
slyšící a neslyšící děti v Liberci 
a Kladně. Cílem obou táborů 
bylo přirozeně a zábavně pro-
pojit dva zdánlivě odlišné svě-
ty slyšících a neslyšících dětí. 
Slyšící děti se během tábora 
naučily několik základních 
znaků a neslyšící měly po celou 
dobu tábora zajištěn překlad 
do znakového jazyka tak, aby 
si společné aktivity užily stejně 
dobře a rovnocenně jako jejich 
slyšící vrstevníci.

P
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Program byl bohatý. V Liber-
ci zvolili jako téma tábora „Svět 
médií“. Táborníci se zde sezná-
mili se základy digitální foto-
grafie, ve spolupráci s Dětskou 
televizí se stali filmovými tvůrci, 
prohlédli si filmové ateliéry 
Barrandov v Praze, navštívili 
redakci Českého rozhlasu Sever 
a zkusili si natočit vlastní video. 
Naučili se důležité a zajímavé 
věci.

Tábor v Kladně měl podti-
tul „Neboj se a znakuj“. Děti se 
hravou formou učily základy 
znakového jazyka a také v rámci 
pečlivě připraveného progra-

mu poznávaly zajímavá místa 
Kladna i jeho okolí. Například 
navštívily trampolínový park 
a Centrální hasičskou stanici 
v Kladně. Prohlédly si záchra-
nářskou techniku profesioná-
lů – a také si ji samy vyzkoušely. 
Šlo jim to pěkně od ruky. Po 
stříkačce zatoužilo každé dítě, 
a tak to chvílemi vypadalo, že 
táborníci zatopí půl města. Měli 
také možnost zažít telefonát na 
tísňovou linku a výjezd hasičů. 
Další atraktivní akcí byla ná-
vštěva městské policie. Policisté 
si pro děti připravili preventivní 
program a také překvapení – 

ukázku hadů. Děti si mohly 
hady osahat a přesvědčit se 
o tom, že se nejedná o slizká 
zvířata, jak si mnozí lidé myslí. 
„Nejhezčí pro nás bylo, jak bez-
prostřední děti umějí být a jak 
je možné je jen postrčit k tomu, 
aby chtěly pomáhat a byly 
vstřícné i k lidem, kteří mají ně-
jaký hendikep,“ řekla spokojeně 
znakující vedoucí kladenského 
tábora Martina Hájková.

Tak zase příští rok na táboře 
na shledanou!

/LK/
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Od začátku roku 2012 do léta 2016 se v Tichém 
světě učilo znakový jazyk 345 studentů v 74 kur-
zech. Výuka probíhala v Liberci, Českých Budě-
jovicích, Ústí nad Labem, Mostě, Hradci Králové, 
Kladně, Bohušovicích nad Ohří, Brně a v Praze. 
Učili jsme ve firmách, v nemocnici, na střední 
a vyšší odborné škole i na vysoké. Účastníky 
kurzů byli zaměstnanci Tichého světa, studenti, 
zdravotní sestry, sociální pracovníci, pedagogo-
vé, asistenti pedagogů a široká veřejnost. Máme 

za sebou intenzivní kurzy a desítky ukázkových 
hodin v základních a mateřských školách. Také 
máme spoustu plánů před sebou! Studenti mo-
hou během kurzů využívat e-learning, který jsme 
pro ně vytvořili. Při výrobě edukačních materiálů 
nám pomáhají i známé osobnosti. Takže vzhůru 
do nového školního roku s našimi lektory! Všich-
ni jsou milí a studentům se ochotně věnují.

/RD/

Ohlédnutí za kurzy 
znakového jazyka



Tiché snídaněKavárna na hudebních 
festivalech
Tichá kavárna o prázdninách opět vyrazila na 
hudební festivaly. Se stánkem jsme zavítali jak 
na TrutnOff Open Air festival, tak mezi příznivce 
metalu na Bruttal Assault v Jaroměři. Zatímco 
návštěvníci nejstaršího tuzemského festivalu 
v Trutnově holdovali více jiným nápojům než 
kávě, mezi metalisty jsme našli své příznivce 
a dařilo se nám tam. Měli jsme 2423 objedná-
vek, uvařili 322 čajů, našlehali 384 cappuccin, 
udělali 1148 šálků kávy espresso, nazdobili 346 

káv latté, prodali 16 vietnamských ledových káv, 
ochladili hosty 69 běžnými ledovými kávami, 
překapali jim 135 káv a namíchali 488 limonád. 
To vše jsme zvládli za čtyři dny ve čtyřech lidech. 
Počasí teplým nápojům přálo více než účastní-
kům – pršelo a pršelo. Děkujeme našim neslyší-
cím barmanům a všem, kdo pomáhali, byla to 
tvrdá práce.

/LM/
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Tichý svět na festivalu 
Colours of Ostrava

polovině července se 
v Ostravě uskutečnil další roč-
ník legendárního hudebního 
festivalu Colours of Ostrava. Le-
tos na něm nechyběla ani naše 
ostravská pobočka. Organizace 
Tichý svět a Centrum služeb 
pro neslyšící a nedoslýchavé 
dostaly jedinečnou příležitost 

se zúčastnit programu festiva-
lu prostřednictvím Ostravské 
univerzity a realizovat zde 
workshop o světě neslyšících. 
Nabídku jsme chtěli maximálně 
využít, a proto jsme pro účast-
níky připravili také workshop 
s cílem seznámit je s kulturou 
neslyšících a s několika zá-

kladními znaky. Povedlo se! 
O workshop byl velký zájem, 
mladí návštěvníci měli chuť 
besedovat a byli velmi aktivní, 
takže jsme z akce měli obrov-
skou radost.

/AH/

10
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Ostrov Tiché krásy
Slovanský ostrov se na konci 
června proměnil v Ostrov tiché 
krásy. Tichý svět pořádal v Ma-
lém sále paláce Žofín charita-
tivní módní přehlídku. Na ní 
představilo své originální mo-
dely patnáct studentů Ateliéru 
designu oděvu a obuvi Vysoké 
školy uměleckoprůmyslové 
v Praze pod vedením doc. Libě-
ny Rochové, oděvní designérky, 
čerstvé držitelky titulů Módní 
designér roku a Grand designér 
roku 2015.

Ucelená módní kolekce 
vycházela z tématu klauzurní 
práce „Japonsko - klidná síla.“ 
V programu vystoupili šansoni-
érka Renata Drössler a tanečník 
Tomáš Slavíček a večerem pro-
vázel moderátor Karel Voříšek. 
Celý program byl tlumočený do 
znakového jazyka, včetně hu-
debních vystoupení.

Nezapomenutelný večer 
plný krásy prožilo více než sto 
třicet návštěvníků. Módní pře-
hlídka byla zároveň narozenino-
vou party Tichého světa, který 
letos oslavil 10 let své existence. 
Výtěžek z prodeje vstupenek 
podpořil sociální služby Tiché-
ho světa.

/LK/
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nOvý 
KaTalOg 
dOrTů

T ichá pekárna se od léta 
může pochlubit krásným 
novým katalogem dortů. 
Obsahuje čtyři desítky 
nabídek. Na své si přijdou 

milovníci sladkých i slaných dobrůtek. 
Ať zvolíte Red Velvet, tradičního Har-
lekýna, velice oblíbený dort Míša nebo 
jiné, nemůžete udělat chybu. Některé 
dorty připravujeme i v bezlepkové vari-
antě. K snídani nebo naopak k lahodné 
večeři si můžete zakoupit jeden z na-
šich slaných quichů. Quiche s rajčaty 
a mozzarelou vás prostě dostanou. Už 
se těšíme na zákaznické objednávky. 
Dobrou chuť!

/LM/

12



pátek 3. června jsme navštívili základní 
školu v Praze 9 v ulici Stoliňská. Naši neslyšící 
lektoři Tomáš Jelínek a Věra Lištvanová zde 
dětem přednášeli o světě neslyšících. Slyšící 
žáci se od nich dozvěděli řadu novinek a se-
známili se s konkrétními situacemi, do nichž se 
neslyšící denně dostávají. Například jak vstávají 
bez zvukového budíku, jak poznají bez zvuku 
domovního zvonku, že k nim přichází návštěva 

apod. Kromě vyprávění o světě neslyšících si žáci 
vyzkoušeli také znakový jazyk v minikurzu. Zna-
ky pro zvířata a různé hry se „znakovkou“ děti 
velmi bavily. Celé dopoledne byly žákům a nesly-
šícím k dispozici tlumočnice znakového jazyka. 
Podobnou akci jsme letos uskutečnili také na 
základní škole Ústavní v Praze 8.

/RD/

WOrKshOp prO žáKy 
záKladNíCh šKOl

13
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Tichá linka 
v králové
hradecké 
knihovně

racovnice pobočky Tichého světa pro Krá-
lovéhradecký kraj ve spolupráci s kolegyněmi 
z Tiché linky v červnu zajistily v Hradci Králové 
školení pro knihovníky. Stalo se tak na dvou 
pobočkách Knihovny města Hradce Králové, 
v ulicích Wonkova a Formánkova. Neslyšící čte-
náři zde nyní mohou získat informace potřebné 
k registraci či výpůjčce s komunikační podporou 
online tlumočnice znakového jazyka či s využi-
tím online přepisu na naší Tiché lince. Ze spo-
lupráce s královéhradeckou knihovnou máme 
velkou radost a věříme, že časem se přidají další.

/MN/

P




