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Milí čtenáři,
naše letní Tichovinky tentokrát připomína-
jí události Tichého světa od jara do začátku 
prázdnin. Jsem velice hrdá na to, že se nám 
podařilo úspěšně rozvinout spolupráci s úřa-
dem práce, s nímž nás pojí společná snaha 
nabídnout neslyšícím při jednání s úředníky 
profesionální komunikační podporu. Minister-
stvo práce a sociálních věcí rozhodlo, že zave-
de naši Tichou linku na pobočky úřadů práce, 
aby si mohli neslyšící vyřídit své záležitosti 
s plným porozuměním. Ke konci června se již 
na Tiché lince zaregistrovalo 19 poboček úřadů 
práce ze sedmi krajů, a to Královéhradeckého, 
Středočeského, Olomouckého, Jihočeského, Li-
bereckého a Jihomoravského a také z poboček 
v hlavním městě Praha.

Celkem již Tichou linku využívá 28 různých 
úřadů. Je to pro nás velká výzva, přijímáme 
nové pracovníky, abychom mohli zájem o Ti-
chou linku bez problémů pokrýt a zaškolit pro 
práci s Tichou linkou nejen úředníky, ale také 
zdravotníky a pracovníky dalších institucí, které 
o tuto službu projeví zájem.

Tichou linku neustále vylepšujeme a sna-
žíme se, abychom mohli uspokojit větší počet 
neslyšících klientů. V současné době probíhá 
testování nové aplikace, která ji zpřístupní uži-
vatelům platforem iOS a Android na mobilních 
telefonech. S testováním nám pomáhají nejen 
naši kmenoví zaměstnanci, naše tlumočnice, 
ale i řada externích spolupracovníků a sami 
neslyšící klienti. Všechny zprávy, kde byla Tichá 
linka použita, jak se spojení povedlo a další 
informace s tím spojené, velmi vítáme, neboť 
nám umožňují další rozvoj a vylepšení.

Velké povzbuzení a pomoc pro nás předsta-
vuje také rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 
ČR umístit na své webové stránky náš překlad 
práv pacientů do znakového jazyka. Šest videí 
vytvořil Tichý svět za podpory Jihočeského kraje 
s cílem usnadnit neslyšícím orientaci ve zdra-
votnickém prostředí a pomoci jim k rovnocen-
nému zacházení. Velice si tohoto kroku vážíme.

Léto je obdobím jako stvořeným k výletům 
do přírody, na hrady a zámky či za jinými pa-
mátkami. Jsem ráda, že i v této oblasti má Tichý 
svět neslyšícím co nabídnout – díky našim vide-
ím s překlady do znakového jazyka je například 
zpřístupněn neslyšícím hrad Rotštejn či expo-
zice Archa Noemova v Národním muzeu. Nabí-
zíme spolupráci také ostatním institucím, které 
by chtěly otevřít své sbírky neslyšícím.

Využijme léto k načerpání nových sil, ne-
zapomínejme na své blízké a přátele, neboť 
všichni čas od času potřebujeme povzbuzení 
a podporu. Naslouchejme si navzájem a při-
jímejme události s otevřeným srdcem, nadějí 
a vírou.

Přeji vám krásné léto

Marie Horáková
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V pátek 2. června jsme navští-
vili základní školu v Horních 
Počernicích, kde naši nesly-
šící lektoři přednášeli žákům 
o světě neslyšících. Dětem se 
návštěva moc líbila a užívaly si 
zejména hru na Tichou poštu.

O týden později jsme navštívili 
základní školu J. Á. Komenské-
ho v Praze-Břevnově. Čekalo 
nás zde čtyřicet malých poslu-
chačů, kteří měli veliký zájem 
naučit se co nejvíce znaků 
a zjistit co nejvíce zajímavostí 

o světě neslyšících. Jejich oče-
kávání byla naplněna a lektoři 
tak mohli odejít s dobrým 
pocitem. Spokojeni byli žáci 
i jejich učitelé.

Přednášky pro školáky
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Tlumočená prohlídka Prahy
V sobotu 13. května jsme si krásně užili pro-
hlídku Prahy s průvodkyní Miluší Beranovou 
z Pražské informační služby. Počasí nám přá-
lo – jediné, co pršelo, byly zvídavé otázky nesly-
šících výletníků. Déšť se spustil až poté, co jsme 

se po třech hodinách rozešli. Děkujeme paní 
průvodkyni, tlumočnici Míše Dudkové a všem 
dvaceti účastníkům za společný zážitek. Tak 
zase někdy příště!
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Naše Tichá linka slaví velký úspěch. Úřad prá-
ce ji bude zavádět na svých pracovištích, aby 
usnadnil neslyšícím klientům komunikaci 
s úředníky. Tiskovou zprávu o tom vydalo Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí dne 9. května. 
Rozvoji spolupráce s úřady práce věnujeme 
velkou pozornost. Spojuje nás společná sna-
ha: nabídnout neslyšícím klientům při jednání 
s úředníkem profesionální komunikační podpo-

ru, aby si mohli vyřídit svoje záležitosti s plným 
porozuměním.

Ke konci června se již na Tiché lince zare-
gistrovalo 19 poboček úřadů práce ze sedmi 
krajů, a to Královéhradeckého, Středočeského, 
Olomouckého, Jihočeského, Libereckého a Jiho-
moravského a také z poboček v hlavním městě 
Praha. Celkem již Tichou linku využívá 28 růz-
ných úřadů. Těšíme se na další spolupráci.

Tichá linka 
na úřadech práce
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Začátkem května se v pražské 
Galerii Hollar uskutečnila ko-
mentovaná tlumočená pro-
hlídka výstavy KNIHA prostor 
pro grafiku, GRAFIKA inspirace 
pro knihu, s kurátorkou výsta-
vy Vilmou Hubáčkovou. Svá 
díla nám zde osobně předsta-

vili dva ze sedmi vystavujících 
grafiků – František Hodonský 
a Šimon Brejcha. Neslyšícím 
návštěvníkům tlumočila Ven-
dula Šantrůčková. Velký dík 
patří spolupracujícím institu-
cím – SČUG Hollar a Památ-
níku národního písemnictví. 

Výstava byla unikátní přehlíd-
kou grafických technik, od 
dřevořezu po kamenopis až 
po tušový otisk na rýžovém 
papíře či experimentální práce 
s otisky rostlin, hmyzu či jiných 
organických struktur.

Tlumočená komentovaná 
prohlídka výstavy
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V dubnu otevřela jihomoravská pobočka Ti-
chého světa svou novou kancelář a sestavila 
nový tým pracovníků. Manažerkou kraje je 
Ilona Kašpárková, která rozšířila i řady lektorů 
znakového jazyka. Z mateřské dovolené se na 
pozici poradce vrátila Zuzana Hlavičková, která 
má na starost především Tranzitní program, 
komunikaci s úřady v kraji aj. O klienty po za-

učení bude pečovat zbrusu nová pracovní kon-
zultantka Lenka Vašíčková. Ve středu 17. květ-
na se konal v prostorách nové kanceláře v Brně 
Den otevřených dveří. Podívat se přišli nejen 
neslyšící klienti a kamarádi, ale i slyšící zaměst-
navatelé. Zájemcům jsme představili naše služ-
by i plány do budoucna. Nová pobočka sídlí na 
adrese: Josefská 612/15, Brno.

Otevření kanceláře
pobočky v Brně

8



V dubnu, květnu a červnu 
proběhla ve školách pro nesly-
šící tři autorská čtení v rámci 
projektu Interaktivní pohádka 
pro neslyšící děti. Tlumočené 
čtení pohádkového příběhu 
o neslyšící dalmatince z knížky 
spisovatelky Lucie Křesťano-
vé okořenily interaktivními 
dramatickými vstupy herečky 
Regina a Drahomíra Brokovy. 
Hravé a vizuálně přitažlivé čte-
ní přiblížilo neslyšícím dětem 
předškolního a školního věku 
současnou dětskou literaturu. 

Věříme, že v nich také vyvolalo 
zájem o psanou formu vyprá-
vění. První čtení se uskutečnilo 
v Mateřské a základní škole 
pro sluchově postižené v Brně. 
Do znakového jazyka tlumočily 
Radka Kulichová a Veronika 
Mikulová. V květnu a červnu 
jsme navštívili žáčky internátní 
školy pro sluchově postižené 
Výmolova v Praze-Radlicích. 
Tlumočily Zuzana Procházková 
a Vendula Šantrůčková. Pře-
četli jsme si pohádku o dal-
matince, povídali si o psech 

a cirkusových zvířatech, zahráli 
si na cirkus. Na závěr jsme si 
trochu zasoutěžili, abychom 
si připomněli děj knížky. Čtení 
v Radlicích se konalo ve školní 
knihovně, kde již nyní knížka 
slouží dětem.

Projekt Tichého světa s ná-
zvem Interaktivní pohádka pro 
neslyšící děti podpořilo Minister-
stvo kultury ČR. Knížky školám 
věnovalo nakladatelství Brána. 
Děkujeme!

Projekt na podporu 
dětského čtenářství
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Život bez sluchu je těžký, zejména v oblasti ko-
munikace. Tichá linka v rámci naší sociální služ-
by tento handicap odstraňuje. Nabízí neslyšícím 
online textový přepis mluvené řeči či online 
tlumočení do znakového jazyka. Nyní je tato 
služba dostupná i uživatelům platforem iOS 
a Android jako nativní mobilní aplikace. Tichou 
linku technologicky podporuje společnost Tiché 
spojení, která novou aplikaci vyvinula. Je zdar-
ma ke stažení z Google Play nebo App Store.

Prostřednictvím této přívětivé a uživatelsky 
přehledné aplikace se neslyšící a nedoslýchaví 
uživatelé mohou propojit na přepisovatele nebo 
tlumočníka, a tak si okamžitě a zdarma vyřídit 

svůj hovor. Linka je 24 hodin denně dostupná 
na stránkách www.tichalinka.cz a od 4. května 
2017 i v mobilních zařízeních a efektivně tak 
doplňuje službu fyzicky přítomného tlumočníka.

„Aplikace Tichá linka řeší také uložení kon-
taktů a služeb a jejich příjemné vyhledávání 
pomocí různých filtrů. Obsahuje i pravidelně 
aktualizovanou databázi firem spolu s určením 
lokace na mapě, které mají bezbariérovou ob-
služnost pro neslyšící a nedoslýchavé,“ říká Petr 
Vlach, ředitel společnosti Tiché spojení.

V současné době probíhá v Tichém světě 
testování nové aplikace, s pomocí našich tlu-
močnic a neslyšících klientů.

Testování nové aplikace 
Tiché linky
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Expozice Archa Noemova 
s videoprůvodcem

Společnost Tichý svět vytvořila znakujícího 
videoprůvodce přírodovědnou expozicí Archa 
Noemova, která návštěvníkům nové budovy 
Národního muzea představuje fascinující svět 
živočichů naší planety. Dvacet medailonků 
zvířat z mobilní aplikace Národního muzea je 
nyní opatřeno překladem do znakového jazy-
ka. Neslyšící si video se znakujícím figurantem 
mohou v muzeu spustit přes čtečku QR kódu 
a procházet expozicí s informacemi ve znako-
vém jazyce.

Tichý svět dlouhodobě podporuje projekty 
a aktivity, které přispívají ke zlepšování kvality 
života neslyšících. Proto nabídku ke spolupráci 

s Národním muzeem velice uvítala. Na překla-
du informací do znakového jazyka pracoval 
tým neslyšících pracovníků z internetových 
Tichých zpráv, který má s tvorbou znakovaných 
videí bohaté zkušenosti.

„Jsme rádi, že jsme mohli uživatelům zna-
kového jazyka otevřít cestu ke krásným živoči-
chům z moderní a vizuálně atraktivní expozice 
Archa Noemova,“ uvedl Leoš Mačák, ředitel 
chráněných pracovišť Tichého světa.

Nabízíme spolupráci také ostatním insti-
tucím, které by chtěly zpřístupnit své sbírky 
neslyšícím.
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Neslyšící v Brně 
zkusili Pole Dance

Ve středu 24. května se v krás-
ných prostorách brněnského 
tanečního studia Citadela 
Mefisto konala ukázková ho-
dina Pole Dance pro neslyšící. 
Účastnice lekce si pod vedením 
zkušené lektorky vyzkoušely 
základní pozice u tyče, jedno-
duché otočky i sedy na tyči bez 
držení. Lekce byla tlumočena 
do znakového jazyka.
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Hrad Rotštejn je přístupný 
i neslyšícím
Od června letošního roku 
mohou neslyšící návštěvníci 
skalního hradu Rotštejn při 
prohlídce využít průvodce ve 
znakovém jazyce. Informační 
cedule na hradě jsou opatřeny 
QR kódem, který si neslyšící 
snadno otevřou v telefonu 
nebo jiném zařízení s dis-
plejem a spustí si průvodní 

výukové video ve znakovém 
jazyce. Video vytvořili naši pra-
covníci Tichých zpráv.

Zřícenina hradu Rotštejn se 
nachází na okraji přírodní re-
zervace Klokočské skály neda-
leko Turnova. Kromě výjimeč-
né přírody, do níž je památka 
zasazena, je opředena také 
zajímavou historií. Nyní jsou 

díky našim překladům veškeré 
informace poskytované turis-
tům v českém jazyce dostupné 
i v jazyce znakovém a hrad 
se tak zpřístupnil neslyšícím 
návštěvníkům.

Finanční prostředky pro 
vytvoření videí jsme získa-
li z projektu ČSOB pomáhá 
regionům.
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Konference o potřebách 
dospělých neslyšících
Ve středu 26. dubna se v Hradci Králové 
uskutečnila odborná konference o potřebách 
dospělých lidí se sluchovým postižením. Před-
nášela zde také Lucie Vlášková a Michaela 
Novotná z pobočky Tichého světa pro Krá-
lovéhradecký kraj. Konference se konala na 

půdě Univerzity Hradec Králové u příležitosti 
20. výročí vzniku myšlenky založení Českomo-
ravské jednoty neslyšících a zúčastnili se jí také 
zástupci několika významných organizací pro 
neslyšící.
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Festival Praha
slyší neslyšící
Odpoledne 13. dubna žilo obchodní centrum 
Harfa multižánrovým festivalem Praha slyší ne-
slyšící. Účastníky čekal bohatý program, kterým 
vtipně provázel moderátor Jarda Dušek. Na pó-
diu v přízemí centra se střídali slyšící i neslyšící 
hosté. Představily se také organizace a institu-
ce, které se zabývají znakovým jazykem, napří-
klad Pevnost, Česká unie neslyšících, studenti 
a pedagogové z FF UK, náš Tichý svět a další. 

Celé odpoledne vedli naši lektoři u stolku mi-
nikurz znakového jazyka. Na pódiu vystoupil 
také Leoš Mačák, který krátce pohovořil o tom, 
co všechno v Tichém světě děláme. Vystřídala 
ho lektorka Markéta Zelenková s pohádkou 
O Koblížkovi. Měla velký úspěch. Přítomné děti 
se dobře bavily a naučily se také několik krás-
ných znaků. A že tam bylo dětí – jako smetí!
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Překlad práv pacientů 
na portále ministerstva 
zdravotnictví
Na oficiálním informačním portále Ministerstva zdravotnictví České republi-
ky je od začátku dubna publikován náš překlad práv pacientů do znakového 
jazyka. Šest videí vytvořil Tichý svět za finanční podpory Jihočeského kraje 
s cílem usnadnit neslyšícím pacientům orientaci ve zdravotnickém prostře-
dí a pomoci jim k rovnocennému zacházení. Moc děkujeme Ministerstvu 
zdravotnictví ČR za zveřejnění videí. Budeme rádi za šíření této informace.
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Přednášky pro 
středoškoláky
V únoru byl zahájen náš přednáškový cyklus 
pro neslyšící středoškoláky Končím školu, a co 
dál? Navštívili jsme školy v Brně, Hradci Králové 
a Praze. Oslovili jsme studenty předposledních 
ročníků s nabídkou Tranzitního programu, kte-
rý jim pomáhá při hledání praxe. Studenti se 
také seznámili se situací následující po dokon-
čení studia. Probrali jsme jejich práva a povin-

nosti, výhody spojené s případnou registrací 
na úřadu práce, ale i s postupem při hledání 
práce, sestavení životopisu atd. V navazujících 
přednáškách jsme stejným studentům vysvět-
lili, čím se od sebe liší jednotlivé typy smluv 
a dohod, co znamená práce na černo a proč 
se jí vyhnout. Pustili jsme jim také videa, která 
natočili naši redaktoři z Tichých zpráv.
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