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Milí čtenáři,
celý svět se neustále vyvíjí. Snaha cokoliv za-
konzervovat, uchovat v neměnné podobě, 
dříve či později ztratí svůj smysl, přejde do 
muzea či se propadne v zapomnění. S podob-
nou samozřejmostí, s jakou se přizpůsobujeme 
přírodě, která mění roční období, přináší růz-
né druhy počasí, neustále vnímáme čas běžící 
kolem nás, stejně tak přizpůsobujeme naše 
služby požadavkům a potřebám neslyšících.

Konkrétně u nás to znamená, že se neustá-
le snažíme držet krok s rozvojem mobilních 
i počítačových technologií. Stále proto vyvíjíme 
a zdokonalujeme naši Tichou linku – a zájem 
neslyšících o tuto službu trvale roste. V prosinci 
2015 měla linka 893 registrovaných neslyší-
cích klientů, na konci prosince 2016 sloužila 
už 1072 registrovaným uživatelům. Využilo ji 
24 nemocnic, a to celkem šestapadesátkrát. 
O linku projevují zájem také úřady, knihovny 
a jiné instituce. Doufáme, že brzy se řady jejích 
uživatelů opět významně rozšíří, a to díky nové 
aplikaci, kterou v těchto dnech dotahujeme 
a se vší parádou ji představíme na podzim 
letošního roku.

Na pracovním portálu Neslysimpracuji.cz 
také přibývá počet registrovaných uživatelů, a to 
jak zaměstnavatelů nabízejících práci neslyšícím 
(175 jich bylo ke konci letošního března), tak 
samotných neslyšících uchazečů o místo (153 ke 
konci března). Portál se stal skvělým nástrojem 
i pro naše pracovní konzultantky, za loňský rok 
doprovodily neslyšící na 366 pohovorů.

Obrovský pokrok zaznamenal i tým lekto-
rů znakového jazyka, který je stále profesio-
nálnější, a potvrzuje to i velký zájem o kurzy. 
Máme tedy před sebou další úkol, a to rozšířit 
řady lektorů, abychom mohli uspokojit další 

zájemce. Kromě běžné veřejnosti jsou mezi 
absolventy rovněž sociální pracovníci, budoucí 
zdravotníci, zaměstnanci ve firmách a pedago-
gičtí pracovníci. Lektoři dojíždějí za studenty 
i do Kladna, Hradce Králové, Brna a Bohušovic. 
Tým vyvinul skvělý systém e-learningu, kte-
rý je podporou při domácím opakování a při 
přípravě na zkoušky. Věříme, že i díky němu je 
většina absolventů našich kurzů při skládání 
zkoušek úspěšná.

Dále přijímáme nové kolegy do týmu Ti-
chých zpráv, který kromě běžného natáčení 
přijímá čím dále více zakázek na překlady do 
znakového jazyka od institucí, jako jsou úřady 
práce, média, ale také provozovatelé kulturních 
památek. Dělají Tichému světu dobré jméno, 
roste počet lidí, kteří sledují zprávy, jednáme 
o možnosti titulkovat některé pořady, ale to si 
nechme na příště.

Svět se vyvíjí, život je nekonečné množ-
ství na sebe různě navazujících změn. Jakmile 
přijmeme tento fakt jako jistotu a zvykneme 
si na něj, či ještě lépe – budeme s ním počítat 
při svých plánech, začneme se z této skuteč-
nosti těšit a čerpat z ní energii. Každý den se 
pak můžeme se zvědavostí a dychtivostí ptát – 
co mi dnešek přinese nového a zajímavého?

Přeji Vám krásné jarní dny

Marie Horáková
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Letošní březnový filmový 
festival dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět 
nabídl mimo jiné i dokument 
Slyšet očima/Seeing Voices 
režiséra Dariusze Kowalskiho. 
Partnerem filmu, který provedl 
diváky osudy několika rakous-
kých neslyšících, byla naše 
organizace Tichý svět.

Rakousko uznalo znakový 
jazyk jako oficiální již před ně-
kolika lety, ale situace v oblasti 
tlumočení se přesto výrazně 
nezlepšila. Jak jsme se do-
zvěděli z filmu, v této vyspělé 
evropské zemi působí pouhá 
stovka tlumočníků znakového 
jazyka. Jako tlumočníci jsou 
proto často využívány děti, 

takže situace rozhodně není 
uspokojivá.

O to, aby se již existující 
zákon začal projevovat také 
v praxi, usiluje jedna z hlav-
ních postav filmu, neslyšící 
poslankyně Helene Jarmerová. 
Její poselství je jednoznačné: 
Zdůrazňovat klíčový význam 
znakového jazyka pro komu-

Tichý svět byl partnerem 
festivalového filmu 
o neslyšících
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nitu neslyšících je třeba. Ob-
hajovat svůj jazyk, hlásit se ke 
kultuře neslyšících a vyvíjet 
v tomto směru společenský 
tlak však musí především 
sama komunita, jinak se její 
situace nezlepší.

Mladí neslyšící manželé 
Hagerovi patří k těm, kteří si 
se svou identitou již dávno 
poradili. Se slyšící dcerkou 
Caroline komunikují ve zna-
kovém jazyce a my se s nimi 
setkáváme brzy poté, co se jim 
narodí druhé dítě, chlapeček 
Emil. Odpovědně a trpělivě 
s ním podstupují nekonečné 
série vyšetření sluchu, které 
přes počáteční nejistotu po-

stupně směřují k jednoznačné 
diagnóze – chlapeček neslyší 
a byl by vhodným kandidátem 
na kochleární implantát. Rodi-
čům je lékaři doporučeno, aby 
tuto možnost doma v soukro-
mí zvážili. Jak se rozhodnou?

Jinou životní zkušenost má 
studentka Aysa, která svou 
identitu teprve hledá a snaží 
se zvládnout vstup do prvního 
zaměstnání v dámském krej-
čovství. Dívka se vyrovnává 
s frustrujícími vzpomínkami na 
chybějící komunikaci se slyšící-
mi rodiči, a dokonce s násilím 
ze strany učitele.

Česká premiéra filmu pro-
běhla 7. března v pražském 

kině Světozor. Snímek byl pro-
mítán s vynikajícími českými 
titulky pro neslyšící. Po projek-
ci následovala diskuze, které 
se jako host zúčastnil Leoš 
Mačák, ředitel chráněných 
pracovišť Tichého světa.
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Tomáš Záborec se již několik let vě-
nuje vytváření obrazů na dřevěném 
podkladu. Nazývá je dřevomalby. 
Metoda spočívá ve využití zářezů 
a vrypů do dřeva. Tento způsob 
tvorby umožňuje zapojit i jiné smysly 
než zrak. Dává možnost seznámit se 
s obrazem dotykem, evokuje i dal-
ší známé zážitky, jakými jsou vůně 
květin či šumění lesa. To vše vytváří 
výsledný dojem, který se stává sym-
bolickým „zářezem“ do podvědomí 
diváka. Jeho březnová výstava rozzá-
řila stěny kavárny všemi barvami.

Dřevomalby 
rozzářily Tichou 
kavárnu
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Naše kurzy znakového jazyka 
po novém roce vypluly plnou 
parou vpřed. Studenti z pod-
zimních cyklů skládali postup-
ně závěrečné zkoušky. Celkem 
bylo zkoušek dvanáct v růz-
ných krajích. Většina frekven-
tantů je úspěšně zvládla a po-
kračují dál. Pro Tichý svět je 
to důležitý signál, že znakový 
jazyk je stále oblíbenějším ko-
níčkem řady lidí. Kromě kurzů 
pro veřejnost jsou mezi absol-
venty také sociální pracovníci, 
budoucí zdravotníci, zaměst-
nanci ve firmách a pedagogičtí 
pracovníci. Lektoři dojíždějí za 
studenty i do Kladna, Hradce 

Králové, Brna a Bohušovic.
Poslední únorový den 

jsme otevřeli v pořadí již pátý 
akreditovaný kurz znakového 
jazyka pro sociální pracovníky, 
tentokrát v Hradci Králové. 
Studenti znakovali v příjem-
ném prostředí knihovny. První 
hodinu zahájil lektor Tomáš 
Jelínek spolu s tlumočnicí. 
Přejeme všem hodně zdaru 
při objevování krás znakového 
jazyka!

Připravujeme nový inten-
zivní kurz, který bude probíhat 
v Podolí dvakrát týdně v úterý 
a ve čtvrtek od 18 do 19.30. 
Začíná hned po Velikonocích 

20. dubna. O místa v kurzu je 
velký zájem, což nás velmi těší. 
Už se na novou skupinu zna-
kujících těšíme.

V březnu a v dubnu probí-
há zaškolování nových lektorů 
z Ústí, Kladna a Hradce Králo-
vé. Absolvují náslechy a kon-
zultace se zkušenými kolegy. 
V květnu je čekají praktické 
zkoušky. Držíme všem palce 
a už se nemůžeme dočkat, až 
s jejich pomocí otevřeme nové 
kurzy v dalších městech.

Do závěrečné fáze se do-
stává také příprava nových 
modulů pro akreditaci MPSV 
a MŠMT a s ní spojené úpravy 

Úspěšné kurzy 
znakového jazyka
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a rozšíření e-learningu. Stu-
denti se mají na co těšit. Kdo 
se chce dozvědět o znakování 
víc, může se přijít podívat na 
Zelený čtvrtek 13. dubna od 
14 do 18 do obchodního cen-
tra Harfa na akci Praha slyší 
neslyšící, kde budeme společ-
ně se studenty FF UK a dalšími 
organizacemi znakový jazyk 
propagovat.

Pobočka Tichého světa v Liberci uspořádala vý-
stavu fotografií ze světa neslyšících Svět ticha. 
Výstava byla slavnostně zahájena 14. února 
2017 v Centru Vlasty Buriana v Liberci a trvala 
až do konce března. Vernisáž byla tlumočena 
do znakového jazyka a účastníci mohli kromě 
velkoformátových fotografií zhlédnout také 
vystoupení souboru bicích nástrojů Aries v hu-
debně světelné show. Výstavu finančně podpo-

řil Fond kultury a cestovního ruchu statutární-
ho města Liberec.

Cílem výstavy je přiblížit veřejnosti svět 
neslyšících s jeho krásami, bohatostí, specifiky 
i odlišnostmi. Autorem fotografií je nedoslý-
chavý fotograf Ondřej Kači z Liberce. Spiso-
vatelka Miroslava Fáčková doplnila fotografie 
svými texty a vzniklo tak velmi zajímavé propo-
jení obrazu a slova.

Výstava Svět ticha v Liberci
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Tichý svět uspořádal 21. února 
u příležitosti Mezinárodního 
dne mateřského jazyka odbor-
nou konferenci Tajemství zna-
kového jazyka. O klíčové roli 
znakového jazyka při výchově 
a vzdělávání neslyšících dětí 
hovořili odborníci na danou 
problematiku, rodiče mající 
zkušenost s výchovou neslyší-
cího dítěte i samotní neslyšící.

V úvodu vystoupila ředi-
telka Institutu rodinné péče 
Natama Petra Winnette s pre-
zentací „Potřebuji vědět, že 

jsi tady se mnou“. Seznámila 
účastníky s raným vývojem 
mozku a důležitostí citového 
pouta mezi rodičem a dítětem.

Ředitelka Centra pro dětský 
sluch Tamtam Jana Fenclová 
představila služby, které Cent-
rum nabízí rodinám se slucho-
vě postiženými dětmi v ČR. Roč-
ně se na něj obrátí cca 500 až 
600 rodin a 2000 individuálních 
klientů. Využívají zde například 
službu rané péče, sociálně 
aktivizační programy a odbor-
né poradenství. Jana Fenclová 

zdůraznila, že 97 procent dětí 
se sluchovým postižením se 
rodí slyšícím rodičům, kteří se 
většinou ve svém životě ne-
setkali s neslyšícím člověkem, 
a jejich informace o sluchovém 
postižení jsou prakticky nulové.

Nulovou zkušenost měla 
i paní Marie Klimešová. Tato 
maminka vychovala tři biolo-
gické slyšící děti a jedno nesly-
šící dítě z dětského domova. 
Na konferenci vyprávěla o hle-
dání způsobu komunikace 
s osvojeným synkem, který ve 

Konference odhalila 
tajemství znakového jazyka
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věku čtyř let nebyl schopen 
ukázat ani říct jediné slovo, ne-
boť se mu před pěstounskou 
péčí nikdo nevěnoval. „Tvá-
řil se jako pecka,“ vzpomíná 
na těžké začátky paní Marie. 
S manželem ihned nastoupili 
na intenzivní kurzy základů 
znakového jazyka, aby mohli 
začít s komunikací. S podpo-
rou znakového jazyka chlapec 
během půl roku pobytu v pěs-
tounské rodině vyslovil 13 
slov a dovedl jich ukázat 178. 
Rodiče si psali pěstounský 
deník, kde svoje zkušenosti 
uchovávali. Nyní je chlapci 17 
let, mluví i ukazuje. Půjde stu-
dovat na kuchaře.

Věra Novotná, neslyšící 
maminka, vzpomínala na 
výchovu dvou nedoslýchavých 
dcer. Od počátku důvěřovala 
svému mateřskému instinktu 
a neřídila se předem danými 

postupy. „Neexistuje jediná 
správná cesta,“ tvrdí. Ona na 
děti mluvila i znakovala. Její 
dcery jsou nyní již dospělé 
a vyrostly z nich sebevědomé 
a samostatné mladé ženy.

Skvělou zkušenost s in-
tegrací neslyšícího dítěte do 
běžné základní školy popsaly 
učitelka Jindra Janušková a asi-
stentka Monika Kleisnerová 
ze školy Mendelova v Praze 4. 
Chlapec Šimon byl od prvního 
ročníku perfektně začleněný 
do třídy. Asistentka mu tlu-
močila do znakového jazyka. 
Poradil si v každé situaci, 
byl inteligentní, optimistický 
a chtěl se vzdělávat. Oboha-
tilo to i ostatní žáky. Ale jak 
zdůraznila učitelka Janušková, 
zkušenost s takto úspěšnou 
integrací nelze zobecňovat.

Na závěr měli účastníci 
konference možnost sezná-

mit se s dětstvím, dospíváním 
a profesními začátky neslyšící 
Markéty Maradové. Aktivní 
neslyšící dívka se spoustou 
zájmů, nadějná fotografka 
a herečka pantomimy prožila 
krásné dětství ve slyšící rodině. 
„Cítila jsem od rodičů velkou 
podporu, že mě přijali se vším, 
jaká jsem. Získala jsem odva-
hu zkoušet nové věci, nebát 
se a umět přijmout vítězství. 
Z odmítnutí si nic nedělám,“ 
prozradila ve znakovém jazyce 
Markéta. Hlas jí propůjčovala 
tlumočnice znakového jazyka.

Konference se uskuteč-
nila v Novoměstské radnici 
v Praze za přítomnosti šesti 
desítek účastníků. Program 
byl tlumočen do znakového 
jazyka. Záštitu nad konfe-
rencí převzalo MŠMT a sta-
rostka městské části Praha 2 
Mgr. Jana Černochová.
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Novinky z Tiché cukrárny
Naši neslyšící pekaři se přestěhovali do nových 
prostor, kde nyní připravují ještě více dobrot 
pro Tichou kavárnu a další zákazníky. Provo-
zovnu jsme nazvali Tichou cukrárnou. Získali 
jsme ji díky podpoře městské části Praha 8. 
Prostorově jsme si oproti původní pekárně 
polepšili o více než sto metrů čtverečních, které 
pekařům zajistí lepší pracovní podmínky. Nyní 
můžeme zákazníkům naší kavárny i maloodbě-
ratelům a velkoodběratelům nabídnout roz-
šířený sortiment výrobků. Nový katalog Tiché 
cukrárny obsahuje třicet sladkých a osm sla-
ných laskomin, z nichž většinu nabízíme i v bez-
lepkové variantě. Výdejním místem zůstává 
Tichá kavárna v Burešově ulici v Praze 8.
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Nová spolupráce se 
společností Rubena
Akciová společnost Rubena je jedním z před-
ních výrobců gumárenských produktů a zá-
roveň důležitým poskytovatelem pracovních 
příležitostí v Královéhradeckém kraji. Na konci 
minulého roku byl Tichý svět osloven zástupci 
této významné společnosti s vizí zaměstná-
vat také osoby se sluchovým postižením. Na 
základě záměru Rubeny jsme v Hradci Králové 
zorganizovali exkurzi neslyšících do výrobních 
prostor této společnosti. Firma jim následně 
nabídla pracovní uplatnění. Naše spolupráce 

trvá již několik měsíců a za tu dobu Rube-
na zrekonstruovala současné nevyhovující 
prostory, které budou sloužit jako dílna pro 
osoby se sluchovým postižením. Již nyní spo-
lečnost zaměstnává několik našich klientů. Od 
dubna 2017 se chystá otevření nově oprave-
né dílny, kde budou pracovat především lidé 
se sluchovým postižením. Tichý svět bude 
i nadále s firmou spolupracovat a pomáhat 
neslyšícím s bezproblémovým zařazením do 
pracovního procesu.
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