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Milí čtenáři,
do roku 2018 vstupujeme s novými silami a na-
dějí, že vše dobré, co jsme v minulých letech 
zaseli, bude růst, rozvíjet se, a my budeme 
letos moci sklízet a nadále pečovat o plody naší 
práce. 

V Tichém světě vyznáváme čtyři důležité 
hodnoty, které tvoří základní pilíře naší firemní 
kultury: Kompetence, pozitivní přístup, zodpo-
vědnost a spolupráce. Tichý svět uvedlo do po-
hybu pár nadšenců s nesmírným odhodláním 
a kompetencí. Ti nastavili vysokou laťku, kterou 
si Tichý svět stále drží. Jen díky pozitivnímu pří-
stupu jsme se dokázali vrhnout do evropských 
projektů a vypořádat se s nástrahami všemož-
ných pravidel a nařízení. A je to právě zodpo-
vědnost, se kterou se stavíme ke všem našim 
závazkům. Mou největší odměnou je, že mohu 
být ve společnosti lidí, kteří dokáží upozadit 
sebe sama ve prospěch společných cílů.

Děkuji zaměstnancům všech našich odděle-
ní a krajských poboček, že respektují nastave-
né hodnoty a přispívají tím ke vzájemné souhře 
a kvalitní podpoře a pomoci neslyšícím. Jsem 
ráda, že naše sociální služby jsou dostupné ne-
jen v Praze, ale i v dalších regionech. Těší mě, 
jak krajské pobočky sledují komunitní plánová-
ní, spolupracují s místními zastupitelstvy a or-
ganizacemi a rozšiřují síť poskytovatelů sociál-
ních služeb. Díky tomu si každý klient najde tu, 
kterou právě potřebuje.

Pro rok 2018 v Tichém světě plánujeme roz-
víjet a podporovat všechna oddělení, ať již jde 
o Tichou kavárnu či cukrárnu, která má v no-
vých prostorech obrovský potenciál růstu, či 
Tichý jazyk. Zde vidím velké pokroky ve kvalitě 
výuky a v osobnostech lektorů, jejichž počet 

se bude ještě zvyšovat v souvislosti s rostoucí 
poptávkou po našich kurzech a seminářích. 
Zajímavou budoucnost mají určitě před sebou 
i Tiché zprávy, které přináší aktuální informace 
ve znakovém jazyce a věnují se i překladům 
a titulkování.

Stěžejní zásluhu na dobrém jménu Tichého 
světa má naše činnost související s podporou 
neslyšících v oblasti zaměstnávání. Naši pra-
covní konzultanti odvádějí každodenní mraven-
čí práci a jejich výsledky mění životy stovkám 
neslyšících ročně. Dosud jsme tuto službu 
rozšířili o právní poradenství, do budoucna 
bychom rádi rozvinuli i poradenství v oblasti 
osobního rozvoje a psychologie.

Velký potenciál má v sobě stále Tichá linka, 
kterou provozujeme ve spolupráci s naším 
partnerem, společností Tiché spojení. Naši tlu-
močníci a přepisovatelé jsou každý den vytíženi 
díky stále rostoucímu zájmu ze strany neslyší-
cích, státních institucí a soukromých subjektů. 
Linku využívají desítky nemocnic, úřady práce, 
některé městské úřady a knihovny. Slouží také 
neslyšícím klientům v České spořitelně, Raiffei-
senbank a dalších firmách.

 
Přeji nám všem spoustu pozitivní energie 

v novém roce.

Marie Horáková
ředitelka společnosti
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V neděli 15. října jsme se stali součástí největší 
kulturní události v České republice. Světelný 
festival Signal v sobě spojuje vizuálně atraktivní 
díla s náročnými instalacemi a vzniká tak jedi-
nečné propojení umění, městského prostoru 
a moderních technologií. My jsme se zúčastnili 
posledního dne a ukázali návštěvníkům, jak 

krásné je znakovat potmě. Lektoři si navlékli 
světelné rukavice s LED diodami a naučili ná-
vštěvníky základní tematické znaky. Děkujeme 
všem, kteří přišli na naše Tichotání a užili si 
světelné znakování spolu s námi.

Eva Štípková

Diváci Festivalu Signal 
si vyzkoušeli světelné 
znakování
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Tichý svět na Profesia Days
Veletrh práce Profesia Days 2017, který probě-
hl v říjnu na výstavišti PVA Expo Praha-Letňany, 
nabídl návštěvníkům možnost setkání se za-
městnavateli z nejrůznějších oborů z domova 
i ze zahraničí. Mohli se zdarma účastnit růz-
ných přednášek a workshopů, ověřit si svoje 
počítačové a jazykové znalosti a také využít 
služby Tichého světa v poradenské zóně, pře-
devším individuální konzultace ve znakovém 
jazyce. Podařilo se nám navázat cenné kontak-
ty s novými zaměstnavateli, kteří mají zájem 
o spolupráci s neslyšícími pracovníky. Super 
zkušenost, děkujeme!

Lucie Křesťanová
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Znáte zdravotní klauny? Zkušení improvizáto-
ři v bláznivých převlecích, bílých doktorských 
pláštích a s červenými klaunskými nosy rozdá-
vají smích a rozhánějí chmury v nemocnicích 
a domovech pro seniory. Aby si lépe rozuměli 
s neslyšícími pacienty, připravili jsme pro ně 
workshop, ve kterém jsme klauny seznámili 
s kulturou neslyšících a se základy znakové-
ho jazyka. Workshop se uskutečnil v polovině 
listopadu v Praze. Věříme, že nebyl poslední 
a naše spolupráce s klauny bude pokračovat. 
Všichni v Tichém světě víme, že smích léčí! 

Dana Jahn oDvoDy

Znakující klauni
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V listopadu jsme navštívili Střední školu Gell-
nerku v Brně, která poskytuje vzdělání nesly-
šícím. Žákům třetího ročníku jsme představili 
naši organizaci a Tranzitní program pro neslyší-
cí, který mohou využít již brzy při hledání od-
borné praxe. Program usnadňuje absolventům 
přechod ze školy do zaměstnání. Vysvětlili jsme 
si, jak spolupráce probíhá, jaké povinnosti má 

pracovní konzultant a co se naopak očekává 
od žáka. Žáci dostali na závěr malý úkol: Do 
příštího společného setkání si mají promyslet, 
které činnosti by se nejraději během praxe 
věnovali. Další schůzka je domluvena na leden 
2018 a my jsme na jejich preferovaná zaměření 
hodně zvědaví.

ZuZana hLavičKová

Tranzitní program 
usnadňuje studentům 
přechod do zaměstnání
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Nový kalendář nazvaný Velikáni ticha 2018 jsme po-
křtili ve středu 8. listopadu v Tiché kavárně. Předsta-
vuje dvanáct slavných osobností, které alespoň část 
svého života patřili do světa neslyšících. Pod šikovný-
ma rukama uměleckého maskéra Marka Maxe Ca-
pouška se v tyto velikány proměnilo dvanáct našich 
kolegů, osobností ze světa neslyšících. Na kalendář 
je vyfotil grafik a fotograf Tichého světa Ondřej Kači. 

Křest byl zároveň krás-
nou oslavou 6. naroze-
nin Tiché kavárny.

Lucie Křesťanová

Velikáni 
ticha 2018
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Během listopadu a prosince jsme se vypra-
vili za zdravotníky do nemocnic v Jindřichově 
Hradci, Strakonicích a Táboře, kde jsme pro ně 
připravili tři praktické interaktivní workshopy. 
Jejich tématem byl svět neslyšících a komunika-
ce s těmito klienty.

Více než 50 zdravotnických pracovníků si vy-
zkoušelo různé situace při jednání s neslyšícími 
a naučilo se základní znaky. Workshopy prová-

zela naše báječná lektorka Markéta Maradová 
a nechyběla ani tlumočnice do znakového jazy-
ka Eva Janoutová. Kurzy se zdravotníkům líbily 
a v novém roce plánujeme jejich pokračování. 
Díky workshopům se nám daří úspěšně bourat 
bariéry v našich nemocnicích. Děkujeme Kraj-
skému úřadu Jihočeského kraje za velkorysou 
podporu.

Renata DohnaLová

Abychom si v nemocnicích 
rozuměli
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Tichou kavárnu, zaplněnou nedočkavými dět-
mi a jejich rodiči, navštívila 5. prosince známá 
trojice: Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš s andě-
lem nadělili drobné sladkosti asi 30 dětem. 
Čert si vzal pár dudlíků od nejmenších a rozdal 
několik výhrůžek těm největším rošťákům. Pro-
story kavárny ožily dětským smíchem, zpěvem 
a recitací. Ačkoli se některé děti trochu bály, 
věříme, že se jim u nás líbilo a přijdou i s rodiči 
brzy znovu.

Dana Jahn oDvoDy

Tichou kavárnu 
navštívil Mikuláš
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Adventní koncert i pro 
neslyšící
Dvacátý prosincový večer jsme se sešli v Bazi-
lice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě, 
kde se rozezněl další ročník Adventního kon-
certu pro Tichý svět. Vystoupili mezzosopra-
nistka Martina Kociánová, varhaník Petr Čech 
a s pásmem koled pěvecký sbor Akademického 
gymnázia v Praze. V zaplněné bazilice se zvuč-
ně nesly tóny koled a dalších vánočních písní 
a rozhostila se příjemná předvánoční atmosfé-
ra. Koncert si užili i neslyšící, kterým byl tlumo-
čen do znakového jazyka. Diváci dobrovolným 
vstupným podpořili fungování Tichého světa. 
Záštitu nad koncertem převzala radní hlavního 
města Prahy, paní Ing. Mgr. Irena Ropková.

Dana Jahn oDvoDy
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