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Milí čtenáři,
dovolte mi podělit se s Vámi o novinky, jež se 
už v tomto roce udály a představit aktivity, kte-
ré v Tichém světě připravujeme.

V lednu jsme spustili projekt Tiché osudy, 
ve kterých každý měsíc představujeme jeden 
zajímavý životní příběh neslyšícího člověka. 
Po celý rok se tak můžete potkávat s různými 
osudy lidí, které spojuje nejen život v tichu, 
ale i nezměrná vůle obstát v životě a překonat 
jeho nástrahy a překážky.

Pracovníci Tichého jazyka vydávají kaž-
dý jednotlivě energie a úsilí nejméně za dva. 
Kromě pravidelné výuky v kurzech znakového 
jazyka, pořádají zájmové hodiny konverzace 
pro naše studenty zdarma, ukázkové hodiny 
pro veřejnost a workshopy ve školách. Snaží se 
šířit povědomí o světě neslyšících, zpopularizo-
vat znakový jazyk a vyzdvihnout jeho důležitost 
pro vzájemné porozumění s neslyšícími. Získali 
jsme akreditaci MŠMT už i pro III. modul znako-
vého jazyka, můžeme tedy nabízet kurzy s no-
vými tématy i pro pokročilejší zájemce z řad 
např. pedagogů nebo sociálních pracovníků.

Velkou radost máme z toho, že městské 
úřady, státní správa, např. ČSSZ, a další úřady, 
otvírají dveře neslyšícím a zavádějí možnost 
komunikace a online přepisu nebo tlumo-
čení přes Tichou linku. Společně se stovkou 

nemocnic se tak stávají pro neslyšící bezbari-
érové. Považujeme to za velmi vstřícný krok 
a moc si toho vážíme.

Opřeli jsme se do oživení našich facebooko-
vých stránek, které sleduje přes 2100 uživatelů 
a vyvíjíme nové, přehlednější webové stránky, 
takže se máte na co těšit. A to není vše. Zú-
častnili jsme se festivalu Jeden svět a v létě 
nás můžete potkat např. na Muzejní noci nebo 
Karlovarském festivalu, ale o tom se více dozví-
te v příštích Tichovinkách.

A abych nezapomněla, pokud Vás postih-
la jarní únava a nedostává se Vám energie, 
přijďte do naší Tiché kavárny u metra Ládví 
nebo si objednejte nějakou tu dobrotu z Tiché 
cukrárny.

Více se o jednotlivých tématech dočtete 
v tomto čísle Tichovinek.

Přeji Vám krásné dny naplněné radostí,

Marie Horáková
ředitelka
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Po celý rok 2018 zveřejňujeme každý měsíc 
na webu a facebooku Tichého světa jeden ze 
dvanácti zajímavých osudů neslyšících. Projekt 
otevřela lednová reportáž o Ondřejovi Bechy-
ně, který ohluchl ve svých 21 letech po nákaze 
meningokokem. Poté, co vyhrál několikaměsíč-
ní boj o život v nemocnici, zjistil, že ztratil sluch. 
Ke svému překvapení časem přišel také o přá-

tele, práci i své zájmy. Našel si však nový koní-
ček: Na zakázku kreslí poníky.

Dalšími zpovídanými osudy jsou např. ma-
minka, která vychovává slyšící děti, právnička 
Kanceláře ochránce veřejných práv, která se 
dorozumí osmi jazyky nebo snowboardcrossař 
Tomáš Pazdera. Osudy provázejí kouzelné fo-
tografie výtvarnice Elišky Podzimkové.

Tiché osudy představují 
svět neslyšících
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Srdcerváči
Děkujeme Srdcerváčům za dar 38 000 Kč, který jsme použili na 
vybavení Tiché cukrárny. Těší nás, že jsme v grantovém řízení 
uspěli a věříme, že v budoucnu budeme moci i my být prospěšní 
Srdcerváčům – třeba věnováním kurzu znakového jazyka. Srdce
rváči jsou projektem Nadačního fondu pro podporu zaměstnává-
ní osob se zdravotním postižením a fungují na principu eshopu. 
Pokud chcete pomoci, věnujete nějakou hodnotnou věc či službu 
nebo si naopak něco koupíte. A co vy, nechcete se zapojit? 
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První březnová ukázka zna-
kového jazyka pro veřejnost 
měla veliký úspěch. V Tiché 
kavárně si více než desítka 
zájemců s lektorem Tomá-
šem vyzkoušela ochutnáv-
ku základních znaků: barvy, 
počasí, nápoje. Spontánně se 
k nim přidávali i ostatní ná-
vštěvníci kavárny bez ohledu 
na věk. Nejmladšímu účastní-
kovi bylo jen několik měsíců 
(na znakovku se díval v náru-
či své maminky). Setkání bylo 
opravdu povedené, ukázku 
proto rádi zopakujeme 
i v květnu. Příští Zn@kofka 
proběhne 29. 5. od 18 hodin 
opět v Tiché kavárně. Těšíme 
se na Vás!

Zn@kofka v Tiché kavárně
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Každý únorový a březnový čtvrtek se 
v Tiché kavárně scházeli naši studenti 
s lektory a procvičovali znakování. 
Neformální lekce zdarma si obě 
zúčastněné strany pochvalovaly. Začí-
nali dva studenti a na čtvrtém pose-
zení už jich bylo pět. Rádi proto bude-
me pokračovat i v květnu a v červnu. 
Témata jsou ze života: děti, práce, 
počasí, koníčky a také oblíbená jídla. 
K tomu skvělá káva nebo dortík z naší 
cukrárny, nemá to chybu.

Nové termíny: 10. a 24. května, 
7. a 21. června. Jsteli naším stu-
dentem (bývalým či současným), 
neváhejte a přidejte se! Stačí napsat 
na tichyjazyk@tichysvet.cz nebo se 
přijďte jen podívat a ochutnat něco 
dobrého.

Jarní znakování 
pro naše studenty
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Skvělá zpráva! Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy nám schválilo akreditaci III. mo-
dulu znakového jazyka pro mírně pokročilé. 
Můžeme tak nabízet kurzy znakového jazyka 
s novými tématy i pro pokročilejší zájem-
ce z řad např. pedagogů nebo sociálních pra-
covníků. A to nejen v Praze, ale také na poboč-
kách Tichého světa v dalších regionech České 
republiky. Od podzimu 2018 můžeme odbor-

ným pracovníkům nabídnout akreditované kur-
zy MŠMT i MPSV – nejen pro začátečníky, ale 
i pro pokročilé. Po jejich absolvování a složení 
zkoušky získají certifikát. Při výuce jim pomůže 
také náš elearning. Nabídku akreditovaných 
kurzů mohou využít nejen odborní pracovníci, 
ale také studenti – tedy budoucí sociální pra-
covníci a pedagogové. Přijďte se k nám učit 
znakovku!

Získali jsme akreditaci 
III. modulu
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Pokud neslyšící přijde na úřad např. v Plzni, 
Litoměřicích nebo na Praze 10, nemusí se 
obávat, že by se nedomluvil. Na přepážkách 
jednotlivých úřadů jsou totiž umístěny tab-
lety, které úředníky spojí s tlumočníky nebo 
přepisovateli Tiché linky. Pracovníci úřadu si 
mohou službu předem nebo okamžitě objed-
nat, samotná komunikace na přepážce se pak 
odehraje za pomoci tabletu a videohovoru. 
Tímto způsobem si neslyšící mohou např. 
vyřídit občanský nebo řidičský průkaz, cestovní 
pas nebo živnostenský list bez komunikačních 
bariér. Služba je zdarma.

Tichá linka na úřadech
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Jeden svět, festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá 
společnost Člověk v tísni, se konal 5.–14. března 2018. Během festivalu se 
v Praze a v dalších 36 městech promítalo přes 120 domácích i zahraničních 
filmů s lidskoprávní tématikou. Zahájení a zakončení festivalu i vybrané de-
baty a doprovodný program byly tlumočeny do znakového jazyka.

Součástí festivalu byla také sekce „Jeden svět na školách”, tedy promítá-
ní vybraných dokumentů pro žáky základních a středních škol. Do programu 
byl zařazen nizozemský film s názvem „Můj neslyšící syn”. Následné diskuze 
se studenty na téma „neslyšící” se zúčastnili zaměstnanci Tichého světa.

Tichý svět na 
Jednom světě
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Workshopy 
v pražských 
školách
Od ledna do března jsme uspořádali 
23 workshopů v 10 základních školách v Pra-
ze. Tak velký zájem nás potěšil o to víc, že 
workshopy si školy a jejich žáci hradili z vlast-
ních zdrojů. Nemalou zásluhu na tomto úspěš-
ném rozjezdu má lektorka Markéta Maradová 
s koordinátorkou Klárou Vápeníkovou. Obě 
vytvořily spolehlivý a dobře fungující tandem, 
který nám otevřel dveře do místních škol. Těší-
me se, že časem budeme takto pokračovat i na 
našich pobočkách.

Od května přebírá organizaci worskhopů 
Michaela Malá a k lektorce Markétě Mara-
dové se přidají také ostatní lektoři. Chceme 
s workshopy zamířit také do ostatních krajů 
České republiky.

Pomocí znakovky zkoušíme otevírat 
dveře do dalších světů. Míříme také do fi-
rem a do škol středních, vyšších odbor-
ných i vysokých. Máteli zájem seznámit se 
s neslyšícími a se znakovým jazykem, napište 
nám: tichyjazyk@tichysvet.cz. 
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Hledá se vedoucí 
do Tiché cukrárny

Na pozici vedoucí provozu naší Tiché cukrárny 
hledáme neslyšící osobu, která ovládá český 
znakový jazyk. Praxe v cukrárenském oboru 

a s vedením lidí jsou nutností, chuť učit kolegy 
novým věcem a láska k pečení samozřejmostí.

Nabízíme stálou pracovní dobu bez směn-
ného provozu, místo výkonu v Praze, cukrářské 

školení, osobní rozvoj, platové ohodnocení 
18 000 Kč + zaměstnanecké výhody.

Zájemci prosím kontaktujte Romanu Bica-
novou: romana.bicanova@tichysvet.cz
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