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ÚVODNÍ SLOVO 
ŠÉFREDAKTORKY

Bude, nebo nebude? To byla nejčastější otázka, kterou mi 
pokládali kolegové, osobnosti Jsem jedno ucho i naši fanoušci. 
Zkrátka všichni, kteří se chystali 24. září 2020 do Karolina 
Univerzity Karlovy na křest – v pořadí již třetí knihy příběhů 
osobností se sluchovým handicapem – Jsem jedno ucho 2020.

Bylo to divoké, koronavirus měl vždy poslední slovo a jed-
notlivá opatření se měnila ze dne na den. Nakonec se ale vše 
povedlo!

Z vnitřních prostor jsme se přemístili do těch venkovních, 
přizpůsobili jsme catering, dezinfekce tekla proudem.

Když si nyní, na začátku pošmourného listopadu – a za 
nouzového stavu – prohlížím fotky ze zářijového křtu, 
posledního krásného dne babího léta v Praze, kdy se sešly 
osobnosti Jsem jedno ucho a poznaly se navzájem, mám slzič-
ky v očích.

Bylo to dojemné, krásné. Neopakovatelné. Výjimečné.
A za to bych vám všem – nejen těm, kteří jste tam byli 

osobně, ale i těm, kteří jste nám drželi palce na dálku – chtěla 
moc poděkovat.

Za pomoc s přípravami, za slova povzbuzení. A hlavně za 
to, že jste stále součástí naší úžasné komunity, která se stále 
rozrůstá.

Dozvuky ze křtu ve mně stále přetrvávají. A s láskou na 
něj vzpomínám. Abyste si i vy mohli připomenout znovu 
ty nádherné chvíle, přinášíme vám v časopise velkou galerii 

Vyrůstání s neslyšícími rodiči je složitá, 
ale neskutečně krásná věc. Vždy jsem slýchal 
od svých kamarádů věci typu, že to musí být 
skvělé, že mám výhody atd. Na tohle jsem jim 
vždy odpověděl, že to tak není.  

Znám pár slyšících lidí, kteří vyrůstají v ne-
slyšící rodině a neumí znakový jazyk, ale i tak 
se dokáží dorozumívat s rodiči. Jde o zvyk, 
můj dědeček neměl možnost se – tehdy ještě – 
znakovou řeč naučit, ale s mojí maminkou se 
dorozumívá skvěle. Já znakový jazyk ovládám 
díky mamince. A také díky tomu, že jsem 
chodil do školky, kde jsem byl mezi neslyší-
cími.

Vyrůstat s neslyšícími přináší samostat-
nost v mnoha ohledech. Od malička vyřizuji 
mamince její problémy. Už v šesti letech jsem 
zvedal telefony a řešil mamince pracovní 
pohovory, řeším je doteď a věřte mi, že to není 
nic jednoduchého. 

Odmalička mamince tlumočím, ať jde 
o cokoliv, ale já to považuji za dobré, jsem za 
to neskutečně moc rád. Jen kvůli mamince 
dokážu teď řešit věci, které moji ostatní kama-
rádi nezvládají. 

Nevadí mi mluvit s cizími lidmi, řešit 
důležité věci, zachovat klid v situacích, kdy 
je potřeba. Kamarádům vždy říkám, jak se 
zachovat, když neslyšícího náhodou potkají. 

Mnoho z nich má i zájem o znalost znako-
vého jazyka. Umějí už pár vět složit a sami mi 
řekli, že to není nic těžkého, jen je třeba chtít.

Také se od první třídy učím sám, protože 
maminka měla jinou výuku než slyšící a babič-
ka si to nepamatovala, tudíž jsem musel a stále 
musím i teď v prvním ročníku střední školy 
studovat sám. 

Maminka se ale vždy snažila mi pomoct 
s učením, i když věděla, že sama neví, co dělat. 
Neskutečně ji za to obdivuji. 

Já sám si uvědomuji, že mamince budu po-
máhat i v dospělosti a už teď vím, že i když je 
to někdy otravné – přeci jenom je mi 16, jsem 
v pubertě, chci si užívat života a být neustále 
venku s kamarády – vždy ale rád pomohu 
mamince.

Vyrůstat jako slyšící u neslyšících rodičů, to 
není jednoduché. Jde o trpělivost, vstřícnost 
a hlavně pochopení. Ale když všechno tohle 
„splňujete“, vyrůstáte v krásné a fungující 
rodině. 

momentek tak, jak je zachytil svým objektivem náš dvorní 
fotograf Jiří Čejka.

Zářijovou nostalgii vystřídal po křtu adrenalin. Bylo na 
čase připravovat nové – listopadové – číslo časopisu Jsem 
jedno ucho, které právě teď držíte v ruce nebo si ho prohlížíte 
na vašem počítači či v mobilu.

A téma? CODA. Tedy slyšící potomci neslyšících rodičů. 
Přinášíme vám poutavé příběhy několika z nich. Listopadový 
čas je přesně tím pravým časem na zklidnění, zachumlání 
se do teplé deky a vychutnání si zajímavých životních osudů 
našich CODA osobností.

Dočtete se o tlumočnici Monice Boháčkové, Mílovi 
Škardovi nebo o studentovi Davidu Čepjukovi. A kdo to na 
vás vykukuje z titulní stránky? Ano, to jsou roztomilí synové 
neslyšící umělkyně Ivy Hay!

Přeji vám, abyste podzimní plískanice přežili ve zdraví. 
A ve společnosti našeho časopisu, který vám je jistě zpříjemní.

Přeji vám příjemné počtení a buďte jedno ucho! 

Vaše Veronika
tisková mluvčí Svazu neslyšících 

a nedoslýchavých osob v ČR

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

TEXT: Veronika Cézová
FOTO: Veronika Cézová

ZAMYŠLENÍ

TEXT: David Čepjuk
FOTO: archiv Davida Čepjuka

ZAMYŠLENÍ NA 350 SLOV
David Čepjuk

https://www.youtube.com/watch?v=luDHqoJpHEY
https://www.youtube.com/watch?v=ZNnbuJJbk1w
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ALEX A MAX: 
V Anglii jsme se scházeli s CODA 
kamarády. A mezi sebou jsme 
znakovali, aby nám rodiče rozuměli

TÉMA

TEXT: Veronika Cézová
FOTO: archiv Ivany Hay

Alexander a Maximilian. CODA. Tedy 
slyšící potomci neslyšících rodičů. A ne 
tak ledajací. Synové neslyšící umělky-
ně a učitelky Ivany Hay se narodili ve 
Velké Británii. A proto umí hned čtyři 
jazyky!

„Český jazyk, český znakový jazyk, 
anglický jazyk a britský znakový jazyk,“ 
vypočítává starší Alex, pro kterého bylo 

přirozené, že na něj maminka hned od 
narození znakovala. A ani si nevyba-
vuje, kdy si uvědomil, že on slyší, ale 
maminka Iva nikoliv.

To jeho mladší bráška Max ví. „Že 
mám neslyšící maminku, to jsem si 
uvědomil asi ve třech letech.“

Starší Alex znakuje i mluví. A obojí 
zvládá perfektně. „Je mi jedno, jestli 

používám mluvený nebo znakový 
jazyk.“

Zajímavé je i to, jakou prioritu dává 
jednotlivým jazykům. „Můj mateřský 
jazyk je britský znakový jazyk, potom 
angličtina, pak čeština a až nakonec čes-
ký znakový jazyk. Český znakový jazyk 
jsem v životě ještě zatím moc nepotře-
boval, babička a děda od mamky jsou 

slyšící, často se s nimi stýkáme, takže 
jsem obklopený hodně češtinou.“

Český znakový jazyk si pak oba 
kluci zdokonalují na komorním letním 
CODA táboře, který maminka Iva s ně-
kolika neslyšícími kamarádkami pro své 
ratolesti pravidelně spolupořádá, anebo 
na společných setkáních či pobytech 
s neslyšícími přáteli, kteří mají většinou 
slyšící děti.

Do šesti let v Anglii
Alex je velmi hovorný a tak rozhovor, 
který se uskutečnil – vzhledem k pan-
demii koronaviru – online přes aplikaci 
WhatsApp (a jemuž Iva Hay mohla též 
přihlížet, neboť si na telefonu nastavila 
automatický přepis mluvené řeči), vede-
me hlavně spolu.

Dozvídám se tak, že Alex vyrůstal 
v Anglii do svých šesti let. Právě proto 
je pro něj mateřským jazykem britský 
znakový jazyk (BSL), právě proto je 
to i angličtina, která ho obklopovala 
v rané fázi života. „Na tátově straně jsou 
všichni neslyšící, proto umím britský 
znakový jazyk lépe než český znakový 
jazyk.“ 

V Anglii chodil do klasické školky 
se slyšícími dětmi. Obklopen byl ale 
i CODA kamarády, kteří měli také 
neslyšící rodiče. „Pravidelně jsme se 
společně scházeli. A se slyšícími kama-
rády jsme mezi sebou jenom nemluvili, 
ale občas i znakovali, aby nám rodiče 
dobře rozuměli.“

Jelikož je narozen v červnu, do školy 
nastoupil – vzhledem k britskému 
systému školství, kde se začíná v pěti 
letech v akademickém roce – už ve 
čtyřech letech. Dva roky nato se přestě-
hoval do České republiky. A přiznává, 

že to pro něj byl docela šok. Hlavně 
jazykový.

V Čechách zpátky do školky
„Skoro nikomu jsem nerozuměl. Myslel 
jsem anglicky. Byla to doba, kdy jsme 
i s Maxíkem komunikovali hlavně v an-
gličtině. V Čechách jsem proto nastou-
pil opět do školky a do první třídy jsem 
šel v sedmi letech.“

V Praze s maminkou kluci navště-
vovali logopedii a sociálně aktivizační 
službu pro rodiny s dětmi v Tamtamu 
ve Stodůlkách, kde se také mohli učit 
český znakový jazyk. „Zároveň jsem se 
tam učil češtinu, hodně opravovali moji 
výslovnost i přízvuk.“

Aby se zdokonalil v českém znako-
vém jazyce, začal s bráškou chodit do 
neslyšícího skautu Potkanů. „Byli jsme 
tam ale celkem čtyři CODA, často jsme 
se spolu bavili, protože nás to spojovalo. 
Nechtěli tam už moc CODA dětí, proto 
nám mamka našla britského skauta, 
kam chodí i některé děti z naší školy, 
a kde mluvíme jenom anglicky.“

V Praze navštěvuje Alex i Max 
Montessori školu, kterou si nemohou 

JSEM JEDNO UCHO 11|2020

https://www.youtube.com/watch?v=5jtL_cXT_bw
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vynachválit. „Nesedíme v klasických 
lavicích a vybíráme si, co v který čas 
budeme dělat. Učíme se podle týden-
ních plánů. Co je v nich, to musíme 
za týden všechno stihnout,“ vysvětluje 
Alex.

„Ne všechno, ale většinu,“ doplňuje 
ho Max.

Alex v současné době chodí do páté 
třídy, Max je třeťák. Ve třídách jsou ale 
oba i s mladšími spolužáky. „V Mon-
tessori škole je jedna třída pro prvňáky, 
druháky a třeťáky. Pak je další třída pro 
čtvrťáky a páťáky a poslední třída je pro 
šesťáky a sedmáky,“ popisuje. „Škola byla 
původně jen pro první stupeň, ale nedáv-
no otevřeli i druhý stupeň, za což jsme 
moc rádi, protože se nám ve škole líbí.“

Maxík toho během našeho rozhovoru 
moc nenamluví. Ale pár vzpomínek 
k dobru přeci jen přidává. „Pamatuji 
si, jak jsme přijeli do Prahy a byli jsme 
s Alexem ve školce. Pořád jsem za ním 
běhal. Protože jsem v češtině moc dobře 
nerozuměl, nebyl jsem si jistý, co mám 
dělat,“ směje se Maxík.

Přepínání mezi jazyky 
Když kluci jedou za tátou do Anglie, 
musí tzv. přepnout na britský znakový 
jazyk. A protože Alex vyrůstal v Anglii 
déle, jde mu to rychleji. „To Maxíkovi 
chvíli trvá, než se na britský znakový 
jazyk naladí,“ říká Alex.

Oba kluci už ale všechny jazyky po-
stupně ovládají na skvělé úrovni. „Všich-
ni se tu v Čechách snaží přizpůsobovat. 
Doktorka už je na nás zvyklá, snaží se 
artikulovat, aby mamka mohla porozu-
mět. Ale pamatuji si na jednu učitelku 
v mateřské škole, ta byla divná, moc 
nechápala, jak má na neslyšící mluvit. 
Mluvila rychle, nemluvila na mamku, ale 
na nás, přestože mluvila k mamce. A ne-
napadlo ji, že by se měla přizpůsobit,“ 
vrací se zpátky v čase Alex. A dodává, že 
to naštěstí byla za celou dobu v Čechách 
jen jedna negativní zkušenost.

Na rodičovské schůzky 
s tlumočníkem
O to více si váží současné školy. 
„V Montessori škole více chápou, že 
když má někdo sluchový handicap – 
nebo jiný – je potřeba k němu přistu-
povat individuálně. Jsou tam otevření, 
multikulturní. Je to dáno i tím, že tam 
máme třeba i hodně dětí z ciziny. Jeden 

můj kamarád má tátu například z Belgie 
a mamku z Itálie. Ve škole jsou tedy 
zvyklí, že všichni nemluví skvěle česky.“

Přestože ve škole zastávají indivi-
duální přístup, na rodičovské schůzky 
si Iva Hay vždy objednává tlumočníka 
znakového jazyka, aby měla stoprocent-
ní přísun informací.

A co Alexe ve škole nejvíce baví? 
„Hlavně angličtina,“ říká bez váhání. 
„Pak čeština, ale to je tak na šedesát 
procent. A pak i zeměpis – to máme 
jako kosmickou výchovu, to je bezva.“

Neslyšící Iva, nedoslýchavý Ivan
Oba kluci si oblíbili nedoslýchavého 
partnera Ivy, kterým je Ivan Crnac. 
„S Ivanem neznakujeme, ale mluvíme. 
Je to prima, že s ním můžeme mluvit. 
Jsme rádi, že ho máme,“ říkají shodně 
Alexík i Maxík.

Přestože mají češtinu rádi, dělají 
osvětu i znakovému jazyku. „Když 
jsem byl ve třetí třídě a Maxík v první, 
maminka požádala v Pevnosti, jestli by 
mohli přijít neslyšící lektoři k nám do 
školy, aby vyprávěli o znakovém jazyce 

a o neslyšících. Naučili naše spolužáky 
barvičky a další základní znaky v čes-
kém znakovém jazyce. To se jim líbilo,“ 
vypráví Alex.

Že má maminku neslyšící, to Alex 
netají, ba naopak. Snad všichni jeho 
spolužáci to ví. „Říkali mi, že je to 
v pohodě, že mamka neslyší. Dokon-
ce si s ní zkoušeli znakovat. Nedávno 
jsme měli ve Skautu online schůzku, 
na které jsme si povídali o znakových 
jazycích. Jeden vedoucí umí dokonce 
i některé znaky z amerického znakové-
ho jazyka.“

Přestože si Iva vše vyřídí a zařídí, 
v této specifické době – koronavirové 
– občas potřebuje od synů pomoci při 
komunikaci. „Rádi mamce pomůžeme, 
třeba v obchodech. Pro člověka, který 
neslyší, je to hrozné, když mají všichni 
roušky a není jim vůbec rozumět. Proto 
také máme speciální roušky s průhled-
ným okénkem. Tyto roušky používáme 
třeba v autobuse, když jedeme s mam-
kou, aby nám lépe rozuměla, i když 
u toho znakujeme. Snažíme se jí tak 
komunikaci usnadnit.“ 

TÉMA HISTORICKÉ OKÉNKO

TEXT: Miloš Lang
FOTO: fotoarchiv.geology.cz

RADIM KETTNER
Silně nedoslýchavý univerzitní 
profesor Přírodovědecké fakulty 
Karlovy univerzity

Profesor Radim Kettner se narodil 5. května 1891 v Praze 
v rodině vrchního účetního České spořitelny. Jeho matka byla 
sestrou JUDr. Šámala, významné osobnosti, která sehrála dů-
ležitou roli při vzniku Československé republiky v roce 1918. 
Radim Kettner vyrůstal v pražském Podskalí, což rád svým 
studentům zdůrazňoval. 

Ještě před rokem 1918 se věnoval studiu geologie, paleon-
tologie a petrografie na tehdy Filosofické fakultě Karlovy 
univerzity. Sám se považoval za žáka mineraloga profesora 
Františka Slavíka a geologa profesora Cyrila Purkyně, vnuka 
J. E. Purkyně. Prof. Kettner patřil též mezi významné členy 
Klubu českých turistů a zasloužil se o výzkum a zpřístup-
nění tehdy naší největší krasové jeskyně Domica na jižním 
Slovensku. 

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se po-
stupně stal docentem geologie na pražské technice, profe-
sorem geologie na Vysoké škole báňské v Příbrami a profe-
sorem geologie na české technice v Brně. V roce 1926 byl 
jmenován řádným profesorem geologie na Přírodovědecké 
fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde působil až do své 
smrti v roce 1967, kdy už docházel na katedru geologie jako 
důchodce. 

Radim Kettner byl ženatý jen krátce, protože jeho žena 
Marie, roz. Remešová, dcera moravského lékaře a význam-
ného paleontologa MUDr. Remeše, tragicky zahynula ve Vy-
sokých Tatrách v době, kdy sám pan profesor byl na studijní 
cestě kolem světa. 

Jeho dílo je úctyhodné, představuje několik stovek článků 
z oboru geologie, paleontologie, ložiskové geologie, historické 
geologie, stratigrafie, geomorfologie a sestavil i řadu geologic-
kých map. 

Nejznámější je ovšem jeho čtyřdílná Všeobecná geologie, 
která vyšla v několika vydáních i v němčině a je považována 
za nejsoustavnější českou odbornou knihu první poloviny 
20. století. V padesátých letech 20. století, kdy jsem byl jeho 
žákem, měl prof. Kettner už značné problémy se sluchem. 
My studenti jsme věděli, že musíme na pana profesora více 
křičet a většinou jsme s tím neměli problémy, ale setkal jsem 
se s jeho žáky, kteří si stěžovali, že je vyhodil od zkoušky, 
protože na něho mluvili moc potichu. 

Sluchadlo měl tehdy obvyklé, krabicové, ale nevzpomínám 
si, že by je v mé přítomnosti někdy použil. Ostatně v terénu to 
ani nešlo. Po prof. Kettnerovi je pojmenovaná ulice v Praze na 
Barrandově. 

https://www.youtube.com/watch?v=z6Nog0Hdzpc
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...

ZAJÍMAVOSTI

TEXT: Veronika Cézová

Kdo máte Facebook a jste fanoušky Svazu či projektu Jsem jedno ucho, určitě jste si všimli, že pro vás 
natáčíme krátká osvětová videa Věděli jste, že... Přinášíme vám malou ochutnávku.

Máte tipy, co by v dalších dílech nemělo chybět? Napište na cezova@snncr.cz. 

Děkujeme!

Věděli jste, že...

1. …se ve Velké Británii vyrábí panen-
ky, které mají sluchadlo nebo rozštěp 
rtu? Za nápadem stojí maminka dvou 
malých dětí Clare Tawel, která má sama 
neslyšící čtyřletou dceru. Právě Clare se 
zasadila o to, aby se vyráběly i panenky, 
které mají nějaký zdravotní handicap. 
Pomohou tak nemocným dětem se zto-
tožnit se svým handicapem.

2. …pojišťovny Kooperativa a ČPP nabí-
zejí přepis komunikace pro klienty se 
sluchovým handicapem? Službu zajiš-
ťuje Transkript Online, který zároveň 
zaměstnává 14 osob s těžkým zdravot-
ním postižením – přepis zajišťují lidé 
s postižením zraku.

3. …roušky a respirátory dostanou inva-
lidní důchodci a držitelé průkazů ZTP 
a ZTP/P mladší 18 let? Lidé obdrží 1 ks 
respirátoru FFP2 a 5 ks roušek na osobu. 
Ty poskytne Správa státních hmotných 
rezerv.

4. …konference INSPO se 12. října 2020 
poprvé uskutečnila online? Na jubilej-
ním 20. ročníku organizátor INSPO 
Jaroslav Winter z BMI sdružení připo-
mněl některé důležité mezníky, které 
například pro lidi neschopné ovládat 
počítačovou myš rukou vedly od tyčky 
v ústech až po ovládání počítače hlasem, 
pohybem očí, mozkem a mnoha dalšími 
způsoby.

5. …lidé se zdravotním postižením čelí 
předsudečnému násilí? Jedná se o slovní, 
fyzické, ale i sexuální útoky. V naprosté 
většině případů se poškození se svým 
napadením na policii neobracejí. Vyplývá 
to z výzkumu organizace In IUSTITIA 
mezi organizacemi, které s lidmi se 
zdravotním postižením pracují. 

Jak s odstupem půl roku hodnotíte koronavirovou 
krizi v kontextu lidí se sluchovým handicapem? 
S komunitou lidí se sluchovým postižením spolupracuje naše 
společnost NEWTON Technologies už delší dobu. Víme 
proto, s jakými problémy se ve veřejném prostoru a speciálně 
v mediích potýkají. Díky tomu nás rychlý nástup koronavi-
rové pandemie nezastihl tak úplně nepřipravené. Tváří v tvář 
nastupující krizi jsme si rychle uvědomili, že stát není připra-
ven na komunikaci s lidmi se specifickými potřebami.  

Proto jsme přehodnotili naše plány a během jednoho břez-
nového víkendu jsme spustili titulkovanou televizi beey.tv, 
která pak neslyšící provázela celou dobou výjimečného stavu. 
Titulkovali jsme klíčové tiskové konference, ale i výuková 
videa a další zdroje.  

Významné datum i pro Vaši společnost bylo 23. září. 
Jak moc Vás ovlivnilo? 
Na tento termín, od kterého mají weby státní správy a dalších 
institucí povinnosti titulkovat svůj audiovizuální obsah, jsme 
se připravovali více než rok. Navrhli jsme pro státní institu-
ce komplexní prostředí, ve kterém mohou svá videa snadno 
a levně opatřovat titulky. Ve spolupráci s Technickou univer-
zitou v Liberci máme velice přesný a spolehlivý systém pro 
automatický převod lidského hlasu na text. Přestože většina 
úřadu dosud tuto svoji povinnost neplní, věřím, že se situace 
začne brzo zlepšovat. 

Zde bych chtěl apelovat i na občany se sluchovým posti-
žením. Pokud narazíte na internetu na video, které nemá 
titulky, nebojte se ozvat. Napište dotčené instituci a dožadujte 
se svého práva na rovný přístup k informacím. Stát bohužel 
totiž nová pravidla příliš nekomunikuje. Z vlastní zkušenosti 
ale víme, že když občané projeví o titulky zájem, úřady jsou 
vstřícné a problém se snaží řešit. 

Vaše společnost je nyní v médiích hodně vidět 
v souvislosti s titulkováním. Stíháte? Dá se vyčíslit, 
jak velký nárůst pro vaši firmu znamená, že musí 
veřejná správa titulkovat videa na svých webech? 
Kolem titulkování máme samozřejmě spoustu práce. Obracejí 
se na nás ministerstva i místní samosprávy. Chtějí titulkovat 
a my jim pomáháme se zavedením naší technologie. Hodně 
také pracujeme na osvětě. Mnoho úřadů o své povinnosti neví 
nebo se bojí, že je nová pravidla budou stát spoustu peněz. 

Jaký je váš názor na to, že se jedná jen o weby, ale 
ne sociální sítě? 
Během letošního léta jsme pracovali na analýze, jak jsou 
úřady připravené na povinnost zpřístupnit svůj audiovizuální 

obsah. Prošli jsme stovky webů i účtů na sociálních sítích. To, 
že se zákonná povinnost titulkovat videa vztahuje pouze na 
webové stránky, a ne na sociální sítě, považujeme za hlavní 
slabinu nového Zákona o přístupnosti. Příslušné nařízení se 
totiž bohužel tvořilo už před několika lety a nejnovější trendy 
v technologiích nereflektuje.  

Věříme ale, že i přesto se nám společně podaří dotčené in-
stituce přesvědčit, aby titulkovaly i na sociálních sítích. Naše 
technologie Beey.io totiž není omezena jen na weby. Je možné 
ji využít i na ostatních platformách. 

Můžete uvést příklady dobré praxe – např. která 
ministerstva se už na vás obrátila, že chtějí pomoci 
s titulkováním? 
Díky společné snaze organizací sdružujících osoby se slucho-
vým postižením se nám postupně daří prosazovat titulkování 
nejen na ministerstvech, ale také v řadě dalších institucí. Spo-
lupracujeme například s ministerstvy zahraničí a spravedlnos-
ti. Naše služby využívá i brněnský magistrát a další úřady.  

Nezůstáváme ale pouze u státní správy. Titulkovat začíná 
například internetová televize DVTV a další média. Spolu-
pracujeme také s tvůrci české filmové tvorby. 

PETR HERIAN
Mnoho úřadů o své povinnosti 
titulkovat neví

ROZHOVOR

TEXT: Veronika Cézová
FOTO: archiv Petra Heriana

cezova@snncr.cz
https://www.youtube.com/watch?v=LABKQdFZkhA
https://www.youtube.com/watch?v=tQDnE1cUHLE
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NOVINKY

TEXT: CAMP
FOTO: praha.camp

CAMP
Centrum architektury 
a městského plánování
Tržnice plná života, nová filharmonie nebo nová podoba Václavského náměstí. 
Výstava Pražské priority ukazuje 25 výrazných projektů, které zásadně změní 
tvář Prahy...

JSEM JEDNO UCHO 11|2020

Zajímá vás, jak bude vypadat Praha za 20 let? Přijďte se 
podívat do Centra architektury a městského plánování 
(CAMPu) na výstavu Pražské priority. Výstava představí 
25 velkých stavebních projektů, které v příštích 20 letech 
výrazně promění podobu Prahy. Výstavu připravilo Hlavní 
město Praha a IPR Praha. Začíná 23. září a pokračuje do 
20. prosince 2020 v prostorách CAMPu a na Mariánském 
náměstí. CAMP je přístupný a skvěle připravený na ná-
vštěvu neslyšícího a nedoslýchavého publika. Zároveň na 
vás čeká příjemná kavárna, studovna a skrytá vnitřní terasa 
mimo ruch velkoměsta. 

Výstava ukazuje 5 základních kategorií staveb – nové měst-
ské čtvrti, nová dopravní propojení, nové stavební příležitosti, 
nová náměstí a ulice a nové parky. Každou kategorii repre-
zentuje 5 konkrétních projektů. Projekty jsou různě rozsáhlé. 
Jedno ale mají skoro vždy společné – ve většině případů jsou 
investicí města. Jednotlivé stavební projekty budou k vidění na 
25 metrů dlouhé širokoúhlé projekci v hlavním sále CAMPu. 
Výstava Praha zítra je velmi vizuální. Kromě velkých projektů 
jako metro D, pražský okruh, nová podoba Karlova náměstí 
nebo stavba Vltavské filharmonie ukazuje také méně známé 
proměny jako dostavbu Kongresového centra nebo přeměnu 
opuštěné vlakové trati na Praze 10 na relaxační Drážní pro-
menádu. Výstava je interaktivní. Zapojit se do ní mohou sami 

návštěvníci – přímo na místě se bude hlasovat o tom, jaká 
priorita je pro každého tou největší.

„Čas pandemie jsme využili pro přípravu další fáze zpří-
stupnění programu neslyšícím návštěvníkům. Ve spolupráci 
s neslyšící influencerkou Marií Mašláňovou a organizací 
Deaf Friendly chystáme pravidelné diskuze s tlumočníkem 
do znakového jazyka i kompletním přepisem, komentované 
prohlídky aktuální výstavy tlumočené do znakového jazyka 
a komentovanou prohlídku celé budovy v českém znako-
vém jazyce přímo s neslyšícím průvodcem,“ popisuje ředitel 
komunikace IPR Praha a autor koncepce přístupnosti Adam 
Švejda.

„CAMP se od ledna 2020 otevřel všem, kteří mohou mít 
potíže s pohybem nebo orientací v prostoru, s vnímáním 
psaného textu, obrazu nebo zvuku. Pro návštěvníky se slucha-
dlem jsou k dispozici také osobní indukční smyčky, které cen-
tru dodala Česká unie neslyšících Brno,“ dodává poradkyně 
přístupnosti Mariana Chytilová, která s institucí dlouhodobě 
spolupracuje. 

Mnohé další pořady, jako Velké změny Prahy, které se vě-
nují plánovaným projektům Prahy, najdete na našem YouTube 
kanálu přeloženy do znakového jazyka a opatřené českými 
titulky. V CAMPu jsou ochotní kustodi, kteří rádi pomohou 
s výkladem výstavy. Vstup do CAMPu je vždy zdarma. 

https://www.youtube.com/watch?v=QmSqCE3zCM8
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Nedoslýchavá Lenka, které okolí celý život říkalo, že se kvůli 
sluchové vadě nikdy nestane lékařkou, ale ona přes všechny 
překážky začala studovat na 3. lékařské fakultě UK. 

Neslyšící Vladislav, který zachránil v Bulharsku život 
malému dítěti.

Nebo neslyšící Milan, který se na fakultě zamiloval do své 
slyšící spolužačky, ale nemyslel si, že by u ní mohl mít jako 
neslyšící šanci. A nyní mají dvě děti… 

To je ukázka tří příběhů z knihy Jsem jedno ucho 2020. Již 
třetí knihy, kterou jsme pokřtili 24. září 2020 v Praze v Karo-
linu Univerzity Karlovy.

Kniha představuje životní příběhy 30 osobností se sluchovým 
handicapem a ukazuje, jak barvitý život mají. Navzdory mnohým 
předsudkům společnosti a informační a komunikační bariéře.

Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se křest vůbec 
uskuteční. Poslední dva týdny mi denně chodily desítky zpráv, 
jak to tedy bude. Na křest plánovaly přijet osobnosti z celé 
republiky, byl na to navázán catering atd.

Ještě v den křtu to bylo hodně divoké. Počet telefonátů se 
nakonec zastavil na čísle 45 a zprávy a maily ani nepočítám. 
Ale povedlo se!

Ještě jednou bych vám všem chtěla moc poděkovat. Za 
všechno. Za pomoc s přípravami na křest knihy Jsem jedno 
ucho 2020. Nejen na místě, ale i předtím. 

Koronavirus nám to vůbec neulehčoval. Přípravy trvaly 
několik měsíců a započaly ještě před letními prázdninami. 
Kvůli pandemickým opatřením ale stejně nakonec bylo téměř 
vše jinak. 

Přišla tedy na řadu improvizace. A díky skvělým kole-
gům, osobnostem a vám, našim věrným fanouškům, se křest 
vydařil.

Díky všem za to, že jste byli na křtu. I těm, kteří na nás 
mysleli a fandili nám na dálku. Díky za to, že jste pomohli 
vytvořit tak skvělou atmosféru. 

Díky, že jste věřili, že se to povede! 

P. S. Na křtu knihy jsme pokřtili i kalendář osobností Jsem 
jedno ucho 2021. Kdo byste měl zájem, ještě máme posled-
ních pár kusů. Kalendář stojí 200 Kč a můžete si o něj napsat 
na e-mail klinderova@snncr.cz. 

KŘEST KNIHY

TEXT: Veronika Cézová
FOTO: Jiří Čejka

OHLASY OD FANOUŠKU UCHA 
A ÚCASTNÍKU KRTU

Fakt je svět jiný, když se o neslyšících mluví 
a píše. Věci se nedějí samo sebou. Vnímám to 
každým okamžikem. Děkuji vám za to každým 
dnem. A to nejednou. Mně jste změnili život. 
Já to pořád tajila a žila ve lži. Teď hlásám, jsem 
otevřená, šířím. Svět je najednou tolik jiný! Měla 
jsem hluboce zakořeněno, že žiji v nelásce 
a nepřijetí. Přitom „svět jen nevěděl“. Změníte 
jeden život, změníte celý svět!  

Katka Tůmová  fanoušek Jsem jedno ucho

Já i moje mamka jsme si to velmi užily! Bylo 
fajn potkat se se známými a také poznat další 
lidi. Kalendář i kniha jsou pěkně graficky 
upravené a kniha se hezky čte. 
Děkujeme moc za pozvání. Bylo to hezké 
pozdní odpoledne!

Aneta Černohorská  osobnost knihy Jsem 
jedno ucho 2020

Moc ráda jsem poznala nové lidičky. 
Veru, ten projekt má úžasný smysl. 
Čím více se o nás ví, tím lépe. Každý 
z nás může být inspirací pro každého. 
A o tom to je. 

Radka Klinderová  osobnost knihy 
Jsem jedno ucho 2020

Bylo to povedené! Díky za 
pozvání a příjemnou atmosféru, 
kde bylo přijetí všech všemi. 

Marie Herciková  fanoušek 
Jsem jedno ucho

Díky za tu úžasnou možnost fotit pro 
Jsem jedno ucho! Ať již besedy ve 
školách, kalendář nebo již podruhé křest 
knihy Jsem jedno ucho. Poznal jsem 
díky tomu spoustu úžasných lidí.

Jiří Čejka  fotograf

Blahopřeji k velkolepé akci 
a přeji hodně dalších pracovních 
úspěchů!

Renata Kawuloková  maminka 
osobnosti Jsem jedno ucho

Bylo to úžasné! Děkuji, že jsem se mohla 
zúčastnit a poznat další fajné lidi!

Tereza Kawuloková  osobnost knihy 
Jsem jedno ucho. Stále! 

Nádherná akce, krásné počasí, 
a hlavně úžasní lidé. Děkujeme! 
Vaše práce má smysl!

Petra Černohorská  maminka 
osobnosti Jsem jedno ucho

Kdysi dávno. Hodně dávno. Jsem si říkal: „Tak ty jo, jestli někdy 
v životě budu mít takové štěstí na něco, co by se povedlo nejen 
mně, ale co by se povedlo ve spojení více lidí, to by bylo něco!“
Doteď jsem tomu nevěřil. Ovšem život přináší různé příběhy, 
přináší různé osudové okamžiky. Jedním z těch bylo samotné 
setkání s Veronikou Cézovou, která byla tím prvním okamžikem, 
proč jsem se k tomu projektu přidal. 
Dalším okamžikem bylo poznávání nových lidí z našeho světa 
neslyšících/nedoslýchavých. 
Kniha, která pojímá celkem 30 osobností, je taktéž skvělá. 
A kalendář se povedl. Obojí se povedlo jak graficky, tak obsahově. 
A tady je třeba zmínit, že kdo svou práci dělá dobře, ten ji udělá 
vždycky nejlépe. 
Zároveň jsem rád, že jsem Vás všechny mohl poznat. Že jsem 
mohl poznat další úžasné lidi. A řeknu jednu věc. Hodně často se 
propírá, že neslyšící žijí jen ve své izolaci. Ale není tomu tak. Bavit 
se dokážou i s lidmi, kteří takový handicap nemají a potvrdilo se to 
i na křtu. 
Jsem velice rád, že jsem nově poznal další skvělé lidi, kteří si 
zaslouží, aby v našem projektu byli a třeba i společně s námi 
zdolávali veškeré překážky, které jim život občas dá. Ale 
především, aby s námi prožívali jen samou radost.

Míra Kindel  osobnost knihy Jsem jedno ucho. Stále!

JSEM JEDNO UCHO 11|2020

https://www.youtube.com/watch?v=X0Jcdi2PvrY
klinderova@snncr.cz
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MONIKA BOHÁČKOVÁ
Slyšící děti neslyšících rodičů přicházejí 
o bezstarostné dětství

TÉMA

TEXT: Veronika Cézová
FOTO: Veronika Cézová, Jiří Čejka, cnn-ops.cz

CODA. To jste, když se narodíte jako 
slyšící dítě neslyšícím rodičům. Přesně 
to je případ Moniky Boháčkové. „Tento 
fakt začnete vnímat, až když zjistíte, že 
vás jinak vnímá okolí. A vy nechápe-
te proč. Cítíte pohledy ostatních lidí, 
čelíte posměškům. Říká se, že děti jsou 
nevinné. Umí být ale i hodně zlé… 
Takže nebýt okolí, nepřišlo mi divné, 
že mám neslyšící rodiče. Pro mě to bylo 
přirozené prostředí, ve kterém jsem 
vyrůstala.“

Všem posměškům dokázala čelit. 
Ale jedno období pro ni bylo přece jen 
složité. Puberta. „S maminkou jsem byla 
třeba v tramvaji, kde se mi líbil kluk, 

pokukovali jsme po sobě. A já, proto-
že už jsem měla zkušenosti s různými 
posměšky, nechtěla jsem opět přivolávat 
ty nepříjemné pohledy, tak jsem se třeba 
od maminky pootočila, aby neprobíhala 
komunikace. Nechtěla jsem, aby ten 
kluk věděl, že mám neslyšící maminku. 
Ta posměšná gesta, když se děti třeba 
snažily napodobit znakový jazyk a dělaly 
při tom opičky… To člověka hodně bolí 
a zraní…“

Ochranitelské pudy
Když se Monika zpětně dívá na své 
dětství očima zkušeného dospěláka, 
uvědomuje si, jak náročné to mají slyšící 

děti neslyšících rodičů. „Každé dítě, 
které své rodiče miluje a je milováno, 
přirozeně odráží útoky zvenčí. Jakmile 
někdo rodičům slovně ubližoval, ozvaly 
se ve mně ochranitelské pudy... Je tedy 
zjevné, že jsou děti zbytečně a před-
časně vystavovány situacím, které jsou 
konfliktní, stresové… A přicházejí tak 
o bezproblémové dětství.“

Jednání na úřadech, u lékaře, na 
policii… Tam všude bývají slyšící děti 
neslyšících rodičů pomyslným mostem. 
Stejně to měla i Monika. Jako druhá ze 
čtyř dcer ve chvíli, kdy se její nejstar-
ší sestra dostala do puberty, přebrala 
břímě tlumočení.
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„Jakmile bylo sestře čtrnáct patnáct 
a mně deset, začala jsem více tlumočit 
já. Několikrát a složitě jsme rekonstruo-
vali byt. Když jsem třeba mým vrstev-
níkům vyprávěla, že chodím na OPBH, 
vůbec nevěděli, o co jde. A já jsem při-
tom na tom úřadě byla každou chvíli… 
Neustále jsem tam řešila různá povolení, 
koordinovala jsem práce řemeslníků…“

Tatínek? Ten se na veřejnosti moc 
neprojevoval
Na rozdíl od sestry, která byla po tatín-
kovi introvert, Monika zdědila po ma-
mince extrovertní povahu. Proto nikdy 
neměla problém na veřejnosti znakovat. 
Naopak. „Když jsme třeba s mamin-
kou někam jely, někdo nás pozoroval 
a posmíval se nám, hned jsem mamince 
tlumočila, co říká. A občas jsem vysko-
čila a maminky se zastala nebo mamin-
ka reagovala sama. Jaké překvapení pak 
pro ty posměváčky bylo, když jsem na 
ně začala mluvit… Naopak tatínek ta-
kovéto situace potlačoval a na veřejnosti 
se moc neprojevoval.“

Přestože měla jako CODA oproti 
vrstevníkům nerovné podmínky, vy-
chodila běžnou základní školu a vyučila 
se potravinářkou. Pomýšlela třeba i na 
gymnázium? „Ne. Zaprvé nebylo tolik 
šancí jako dnes, kdy se všichni hrnou na 
gymnázia… A co je ještě podstatnější – 
můj prospěch nebyl takový, jaký by se na 
gymnáziu očekával. A to je problém asi 
všech CODA – slyšících dětí neslyšících 
rodičů. Moc se o tom nemluví, ale mají 
problém s českým jazykem. A s tím 
souvisí, že pak mohou být problémy 
i v dalších předmětech. Vlastivěda, 
dějepis… Neslyšící rodiče se svými 
slyšícími dětmi zkrátka druhý stupeň 
už nezvládají tak dobře…“ Až později, 
v dospělosti, si Monika doplnila vyso-
koškolské vzdělání.

Před revolucí a po ní. Pro 
tlumočníky nesrovnatelné
Ještě než dosáhla plnoletosti, už 
vypomáhala jako tlumočnice v Praž-
ském spolku neslyšících na Janáčkově 
nábřeží. „Jeden příběh za všechny. 
Neslyšící sportovci přišli o stadion a já 
jsem dostala za úkol najít fotbalistům 
volné hřiště k pronájmu. Vzala jsem si 
telefonní seznam a telefonovala jsem 
několika klubům, než jsem našla vhod-
né hřiště.“

Monika se občas setkává s tím, že 
lidé srovnávají činnost tlumočníků před 
revolucí a po ní. Z hlediska tlumočení je 
to ale podle ní nesrovnatelné. „Tenkrát 
byla jiná situace, nebyla nezaměstna-
nost, byt vám přidělil Národní výbor 
nebo podnik. Mnoho životních situací 
se dalo zvládnout snáze i bez pomoci 
tlumočníků.“

15 korun na hodinu
Monika byla jednou z mála, která už 
v osmnácti letech dostala smlouvu 
na DPP na tlumočení na deset hodin 
měsíčně. Za hodinu si vydělala patnáct 
korun.

V revolučním roce se vdávala, 
v únoru 1990 se jí narodila dcera. Ná-
sledovalo i druhé dítě. Než jí skončila 

rodičovská, firma, kde před otěhotně-
ním pracovala, zkrachovala. „Šla jsem 
tedy hned následující den po mateřské – 
v pátek – na úřad práce. Dali mi vyplnit 
formulář a v poslední kolonce ‚Další 
dovednosti‘ jsem jen tak mimocho-
dem napsala, že umím znakový jazyk. 
Hned z úřadu vedly mé kroky na Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých se poptat, 
následně proběhl pohovor, kde jsem 
se osvědčila. A hned v pondělí jsem 
nastoupila.“

Odbornice tak trochu na všechno
Porevoluční doba s sebou přinesla velké 
společenské a sociální změny. A tím 
i daleko větší nároky na tlumočnické 
situace. „Když se vám do roku 1989 
narodilo dítě, zaměstnavateli jste jen 
přinesla rodný list a automaticky vám 
začal chodit přídavek na dítě. Dnes – 
o co si nepožádáte – to nemáte. I když 
jako slyšící pracujete třeba deset let 
a otěhotníte, nevíte, kam všude máte 
jít, neorientujete se jednoduše. Něco 
spadá pod úřad práce, něco pod měst-
ský úřad… I jako slyšící jste zmatení, 
kam pro kterou dávku zajít. A neslyšící 
k tomu všemu mají komunikační bariéru 
a informační deficit…“

A dodnes to lidem neusnadňují ani 
sami úředníci. „Nedávno jsem tlumočila 
na úřadě. Pracovnice se neslyšící ptala, 
jestli má nárok na nepojistné dávky. No 
chápete, co je to za rétoriku? Já tyto 
dávky znám, ale tohle by si úřednice ne-
měla dovolit ani ke slyšícímu! Měla by 
přizpůsobit rétoriku, používat termíny, 

„Takže nebýt 
okolí, nepřišlo 

mi divné, že 
mám neslyšící 
rodiče. Pro mě 

to bylo přirozené 
prostředí, ve 
kterém jsem 
vyrůstala.“

https://www.youtube.com/watch?v=2Tf07cav8t4
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kterým rozumí běžná populace. Kdo 
dnes ví, co jsou to nepojistné dávky?“ 
zlobí se Monika.

Půjčka na auto v bankomatu
Pro neslyšící je velmi těžké orientovat 
se například v bankovních produktech. 
Starší neslyšící jsou pak velmi často 
dezorientováni i z různých nabídko-
vých SMS zpráv nebo dopisů, které jim 
nabízí stále nějaké ‚výhodné‘ balíčky 
a produkty.

„Neslyšící nerozumí tomu, proč jim 
chodí něco, co si nevyžádali… Klient si 
chtěl třeba vybrat z bankomatu peníze 
a vyskočila na něj reklama, jestli si chce 
půjčit na auto. Nakonec byl tak zmate-
ný a bál se, aby neudělal něco špatně, 
že nakonec výběr peněz raději zrušil. 
Situaci mi popsal, nabídla jsme mu, že 
vše můžeme vyřešit v bance. Společně 
jsme pak šli vybrat peníze do banky. 
Tam si stěžoval a nakonec podepsal 
papír, že si nepřeje dostávat tímto způ-
sobem žádné reklamy… V tomhle je 
dnešní společnost nepřehledná. Pořád 
vám někdo něco podsouvá… Banky, 
mobilní operátoři, dodavatelé energií… 
Stále jste atakováni a zejména pro starší 
neslyšící to jsou obzvláště stresové 
situace.“

Slyšící = záruka jistoty?
Monika se často dostává nechtěně 
i do jiné role. „Hodně neslyšících má 
rovnítko ‚slyšící rovná se záruka jistoty‘, 
že bude všechno v pořádku. To ale není 
pravda!“ Tlumočník může přetlumočit 
vše, ale pokud klient neodhadne, nedo-
myslí rizika nebo sám něco přehlídne či 
zanedbá, je problém na světě.

Takové situace nastávají například 
v bankách. Neslyšící se chystá podepsat 
třeba stotisícový úvěr, na stole je úvěrová 
smlouva a Monika vidí, že se ji klient 
chystá poslušně podepsat na pokyn ban-
kéře. Nejideálnější situace tedy je, pokud 
si klient vyžádá tlumočení obsahu.

„Mám já jako tlumočník – především 
v sociálních službách – právo do toho 
zasáhnout?“ klade si řečnickou otázku 
Monika. A na chvíli se odmlčí.

Z jejího výrazu je patrné, že odpověď 
bude kladná.

„Asi to děláte, viďte?“ ptám se.
„Dělám. Tlumočnické služby mají 

především předcházet negativním 
dopadům. Vybídnout nějak klienta, aby 

se neunáhlil. Předcházím tím zhoršení 
jeho sociální situace. Ale nedělám to 
tak, že bych říkala neslyšícímu klien-
tovi, ať se zeptá na to a to. Naopak jen 
prohodím, že by mě třeba zajímalo, 
jak to bude, když se opozdí platba… 
A klientovi už to pak docvakne a začne 
se bankovního úředníka ptát na různé 
situace. Co když přijde o práci, co když 
zrovna v době splátky nebude mít na 
účtu dostatek peněz… Neustále proto 
neslyšícím opakuji – podpis znamená 
SOUHLASÍM, ROZUMÍM!“

Bez odstupného
A připomíná situaci, která se stávala 
v hojné míře po revoluci. Zaměstnavatel 
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„Hodně 
neslyšících má 
rovnítko ‚slyšící 
rovná se záruka 

jistoty‘, že 
bude všechno 

v pořádku. To ale 
není pravda!“

neslyšícímu podsunul papír, ve kterém 
ho vyhazoval s tím, že dostane odstupné.

„Rozčarováni pak vyhledávali tlu-
močníka a chtěli si stěžovat, že nebylo 
odstupné vyplaceno nebo že na něj če-
kají už dlouho. Velké zklamání přišlo po 
konzultaci s právníkem, který vysvětlil, 
proč odstupné nebylo a ani nebude 
vyplaceno. Tento fenomén naštěstí už 
opadl a dnes většina klientů po zku-
šenostech a sdílení v komunitě ví, kdy 
nárok na odstupné je a jaký typ smlouvy 
to musí být. Podobně to bylo s pracov-
ními smlouvami. Neslyšící se neorien-
tovali v rozdílu, zda jde o DPP, DPČ 
či běžnou pracovní smlouvu s nárokem 
na dovolenou, nemocenskou… Slovíčko 
‚určito‘ a ‚neurčito‘ je dost zavádějící.“

Když neví ani soudkyně…
Úvěr, meziúvěr, překlenovací úvěr. 
V devadesátých letech trvalo Monice 
nějakou dobu, než pronikla do bankov-
ní terminologie. „Překládám ale i na 
policii, na soudech… Musím se stále 
dovzdělávat, abych věděla, co a jak 
vlastně přeložit.“

Velmi důležitá je proto pro Moniku 
příprava. Ta je ale ne vždy k dispo-
zici. „Byla jsem třeba u soudu mimo 
Prahu. Znalecký posudek od lékařky 
nebylo možné získat předem. Když 
pak soudkyně četla obsah posudku 
a doporučení znalce, nevěděla jsem, co 
znamená jedno slovo. Mohla jsem ho 
neslyšící klientce vyhláskovat. Ale byla 
jsem si vědoma, že by šlo stejně o ‚bez-
významnou‘ informaci. Vystoupila jsem 
tedy z role s omluvou a dotazem, co 
to znamená, že sama nevím a nemohu 
to přeložit. Nastala zajímavá situace. 

Soudkyně se přiznala, že tomu také ne-
rozumí. Obrátila se proto na přítomnou 
pracovnici OSPODu, která také neměla 
tušení, o co jde! A pro neslyšící klientku 
to byla zajímavá zkušenost, že i slyšící 
lidé něčemu nerozumí…“

Odpracované hodiny versus 
příprava
Přípravu na tlumočení se Monika 
snaží nikdy nepodceňovat. A když už 
ji nemůže dostat, chce vědět aspoň co 
nejkonkrétnější téma. Ale i tak jsou 
zakázky, které by odmítla. „Například 
bych netlumočila studentovi IT, odmí-
tám i filozofickou fakultu s vědomím, 
že je mnoho kolegů, kteří daný obor 
vystudovali a přípravu budou mít snazší. 
Pro mě by to byly mraky a mraky hodin 
přípravy, na místě bych byla při tlumo-
čení v napětí, vystresovaná…“

Před dvěma lety Monika poprvé 
tlumočila církevní svatbu. Její příprava 
spočívala v tom, že jela za farářkou, 
konzultovala průběh, půjčila si od ní 
bibli, dle pokynu snoubenců si v ní 
našla verše, udělala si scénář. Na svatbu 
jela přes celou Prahu. Přípravy zabraly 
celkem dvanáct hodin. „A zaplaceno 
můžete dostat jen za hodinu tlumočení,“ 
směje se Monika.

Bez diáře ani ránu
V současné době má tolik tlumočení, že 
si musí každý večer před spaním dělat 
podle diáře ještě důkladný harmono-
gram na následující den. „Když jsem 
začínala, diář jsem nepotřebovala. 
Stačil kalendář na stole v práci a většinu 
jsem udržela v hlavě. Ale to už je nyní 
nemyslitelné. Mám po celé Praze za 
osm hodin třeba pět tlumočení – v ban-
kách, u lékaře, na úřadě… Ráno jsem 
třeba s neslyšícím v Řepích u doktora, 
pak u Apolináře v Praze 2, pak letím 
do Letňan na úřad a do Svazu v Karlíně 
se často ani nedostanu… Večer proto 
mohu ulehnout jen s vědomím, že mám 
detailně rozplánovaný následující den 
včetně všech spojů.“

Neslyšící tykají
Ve znakovém jazyce neslyšící tykají. 
Když ale Monika píše klientům smsky, 
vyká jim. „Udržuji si tím od klientů tro-
chu odstup. Někteří totiž zkouší prolo-
mit jakousi hranici. Vrcholem bylo, když 
mě jeden neslyšící představil při jednání 
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na úřadě jako svou sekretářku. Dotyč-
nému jsem to tlumočila, ale jakmile jed-
nání skončilo, venku jsem neslyšícímu 
dala jasně najevo, že žádná sekretářka 
nejsem. Jasně jsem mu řekla, že tak, jak 
ho respektuji, on musí respektovat mě. 
A jestli ne, už pro něj nebudu tlumočit… 
Byl to klient, u kterého jsem věděla, že 
by rád hranici posunul, a proto vyvolával 
různě podobné provokace.“

Víkend bez mobilu
Jak těžké bylo pro Moniku nastavit 
si hranici, za kterou klienty nepustí? 
„Tu hranici si musím hlídat v podstatě 
pořád. Třeba o víkendu nechávám úplně 
vybít telefon. Občas se mi totiž stalo, 
že mi klient napsal třeba v pátek v pět 
mail. A pak dvě hodiny nato od něj 
přišla smska, jestli už jsem si ten mail 
četla. A přitom šlo třeba o to, že si mě 
chtěl objednat na tlumočnické služby za 
měsíc. Jsou to tedy věci, které počkají 
a já na ně v pondělí odpovím. Ale kli-
enti zkrátka musí pochopit, že i já mám 
právo na volný čas! Večer ale letmým 
okem kontroluji, zda mi klient neru-
ší ranní tlumočení z důvodu nemoci, 
abych nevyrazila na místo zbytečně.“

Neslyšící často berou Moniku za svou 
spřízněnou duši. A řeší s ní i hodně 
osobní záležitosti. „Jednou se mi třeba 
stalo, že za mnou přišel neslyšící až 
domů v sobotu večer. Utekla mu man-
želka a ode mě čekal, že ji budeme spolu 
hledat po Praze… To už byl ale vážně 
extrém,“ uzavírá se smíchem Monika. 

„Překládám 
ale i na policii, 
na soudech... 

Musím se stále 
dovzdělávat, 

abych věděla, 
co a jak vlastně 

přeložit.“

„Stačil kalendář 
na stole v práci 
a většinu jsem 

udržela v hlavě. 
Ale to už je nyní 

nemyslitelné. 
Mám po celé 
Praze za osm 

hodin třeba pět 
tlumočení...“
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MILOSLAV ŠKARDA
Už od tří let jsem tlumočil neslyšícím

Je jen málo lidí, kterým byste tipovali 
o dvacet let méně. A to je přesně příklad 
Miloslava Škardy. Tlumočníka znako-
vého jazyka, který za pár dní oslaví 80. 
narozeniny…

Na svět přišel ještě před druhou svě-
tovou válkou, v roce 1938, jako slyšící 
syn neslyšících rodičů – tzv. CODA.

„Podle vyprávění rodičů jsem byl 
schopen už od tří let tlumočit. A kde 
jsem se naučil mluvit? První dva roky 
jsem vyrůstal u babičky v Táboře. Když 
pak umřela, dostal jsem se zpátky k ro-
dičům na Kladno.“

Cokoli bylo potřeba koupit, vyřídit, 
domluvit, všude byl Míla jako tlumoč-
ník. „Aniž bych si to jako dítě uvědo-
moval, chodil jsem všude s neslyšícími 

a tlumočil. Samozřejmě zadarmo. Ale 
jo, občas jsem dostal cukrátko,“ směje 
se Míla.

Tatínek: 1899, maminka: 1904
Neslyšící rodiče byli jediní v rodě. „Na-
štěstí nejsme geneticky zatíženi. Tatínek 
ztratil sluch ve 4,5 letech po zánětu 
mozkových blan, o maminku se údajně 
špatně starala její babička. Mamince na-
tekla voda do uší a způsobila paseku… 
Je potřeba si uvědomit, že v té době ne-
bylo zdravotnictví na takové úrovni jako 
dnes. Vždyť tatínek se narodil v roce 
1899 a maminka 1904.“

Jako dítě školou povinné byl Míla 
odkázán sám na sebe. „Rodiče mi 
nepomáhali. A ani nemohli. Byl jsem 

odkázaný na ulici, na sousedy… Navíc 
se tři roky po mně narodil brácha, 
takže jsem kromě povinné školní 
docházky a občasného tlumočení nesly-
šícím v Kladně pomáhal i s výchovou 
bráchy.“

Nejlepší pracovník
Na střední školu nastoupil na hornic-
kou průmyslovku. A jelikož byl pilný 
student a všechno mu šlo dobře od ruky, 
brzy udělal kariéru na šachtě. Stal se 
báňským technikem, revírníkem, zá-
stupcem vedoucího úseku, ale i důlním 
záchranářem.

„A to byla velmi ceněná profese. Bylo 
mi 19 let a jako nejlepší pracovník jsem 
byl dokonce vyslán do Bulharska!“
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Na šachtě stavěli nový dům. Čtyři 
bytovky první kategorie. „A bylo přesně 
určené, kdo tam bude bydlet. Lékař, ve-
doucí povrchu, vedoucí ekonom a důlní 
technik, záchranář. Projevil jsem tedy 
o ten velký byt 3+1 zájem. Ale odpálko-
vali mě, že nejsem ženatý a nemám děti.“

Míla už ale v té době chodil dva roky 
s dívkou, tak se rozhodl jejich vztah 
formálně zpečetit. „Bylo to však přes 
nepřízeň jejích rodičů. Prý takový cucák 
a bude si brát jejich holčičku…“

Místo sádla deset korun
Po svatbě – než se dostavěl bytový 
dům – našel Míla s manželkou na pár 
měsíců útočiště u svých rodičů. „Čekali 
jsme dítě a bydleli v nuzných podmín-
kách u rodičů v podkroví. Manželka 
z toho byla samozřejmě nešťastná… 
Moji rodiče znakovali a manželka jim 
nerozuměla… Jednou za mnou přišla, že 
potřebuje sádlo. Tak jsem jí ukázal, jak 
se sádlo znakuje, ať jde za mými rodiči 
a poprosí o něj… A po chvíli za mnou 
přišel táta a ptal se mě, proč si manželka 
chce půjčit deset korun…“

Takových příhod bylo hodně, a tak 
Mílova manželka odpočítávala dny, kdy 
se konečně odstěhují do vlastního, už 
s prvorozenou dcerou. A současně s pří-
chodem potomka a přestěhováním Míla 
skončil i s tlumočením neslyšícím.

Zbraně do šachty
„Měl jsem svoji rodinu, práci, dlouhá 
léta jsem se navíc věnoval sportu. Byl 
jsem přední svazák, kandidát KSČM, 
všude mě strkali jako velkou naději… 
Jenže přišla doba srpnová, přepadli nás 
okupanti… Pro mě to byl obrovský 
zásah. Nebylo mi ani třicet let a ne-
souhlasil jsem s tím, co se tu děje. Byl 
jsem v milicích a příkaz zněl, že musíme 
před Rusy schovat zbraně do šachty. 
No a pak přišlo Pražské jaro a papaláši 
říkali, že je všechno vlastně jinak…“

Mílovi se stal osudný 21. srpen 1969. 
„Povolali nás, že musíme zpacifikovat 
kontrarevoluci v Praze. Odmítl jsem 
tam jet, vrátil jsem legitimaci. A od té 
doby jsem měl těžký život.“

Míla byl rád, že ho nakonec nechali 
vůbec pracovat na šachtě. A že nemusel 
z bytu. Vzhledem k tomu, že na něj 
chodily negativní posudky, byl zbaven 
všech funkcí a odvolán z předsednictva 
Českého svazu házené.

Zpátky do školy. Navzdory režimu
„Vyhodili mě odevšud, do zahraničí 
jsem nemohl jezdit… A na just jsem 
pak dělal různé věci naschvál. Třeba 
ve čtyřiceti jsem jim chtěl dokázat, že 
se dostanu na Fakultu tělesné výchovy 
a sportu. Dokonce jsem musel za-
švindlovat i kvůli přihlášce u doktora. 
V roce 1967 jsem měl těžký úraz – byl 
jsem zavalený pod zemí, měl jsem pro-
raženou lebeční kost a uražené všechny 
obratlové výběžky v oblasti bederní 
páteře. A doktor mi říkal, ať jsem 
vůbec rád, že jsem přežil… Ale já jsem 
místo toho za půl roku zase začal hrát 
házenou.“

Přestože dostal negativní posudek, 
ze 120 uchazečů byl mezi 30 přijatými. 
Zvládl zkoušky z atletiky, plavání, spor-
tovní gymnastiky i sportovních her.

Přestože si vedl mezi výrazně 
mladšími spolužáky dobře, po roce 
školu opustil. „Tím, že mi šachta nedala 
doporučení na studium, nedostával 
jsem ani studijní volna. Přitom jsem 
musel absolvovat soustředění cyklistiky, 
hokeje, krasobruslení, rychlobruslení 
a v zimě jsem musel ještě na týdenní 
lyžařský výcvik.“

Na všechno si musel brát dovolenou. 
V té době měl už dvě děti. A dlouhodo-
bě to nebylo udržitelné. „Manželce se 
pochopitelně nelíbilo, že s nimi netrá-
vím volný čas. Proto jsem toho nechal. 
Tu školu jsem stejně nepotřeboval, 
nejvyšší trenérskou třídu jsem získal 

státnicemi v roce 1964. Tou školou jsem 
chtěl jen všem mým spolupracovníkům 
a hlavně těm, kteří mi to v té napjaté 
době nepřáli, dokázat, že se tam dokáži 
dostat.“

Čekal, až nevlastnímu synovi 
předá žezlo
Po dvaceti letech se rozvedl. A z Kladna 
zamířily jeho kroky do Prahy za láskou 
– shodou okolností dlouholetou repre-
zentantkou, mistryní sportu v házené. 
„Jsme spolu přes čtyřicet let a máme 
velikánskou rodinu. Dvě děti mám 
z předchozího manželství, jedno dítě 
máme společné a manželka má ještě 
syna, kterého znám od jeho čtyř let.“

A právě v něm našel svého následov-
níka v házené. Míla ho dal do přípravky. 
Chytlo ho to, a tak nevlastní syn vystu-
doval nejen Filozofickou fakultu UK, 
ale i trenérskou školu.

„Bylo mi 64 let a říkal jsem si, že 
když už Michal končí trenérskou školu, 
mohu mu předat v klidu žezlo. Dnes 
je trenérem tréninkového střediska 
mládeže při DHC Slavia Praha a vede 
národní družstvo juniorek ČR.“

Po čtyřiceti letech zpátky 
k neslyšícím
Míla skončil s trénováním. Najednou 
ale zjistil, že je jeho život bez sportu 
prázdný. „Nechtěl jsem být bezprizorní 
a hledal jsem další využití. Chtěl jsem 
nějak smysluplně trávit dny. A v tu dobu 
jsem si vzpomněl, že jsem přece z ne-
slyšící rodiny a mám základy znakového 
jazyka.“

Psal se rok 2000 a Míla hledal spo-
lek, kde by se mohl realizovat. A narazil 
na Pražský spolek neslyšících na Ne-
klance, který spadá pod Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR, kde ho 
s otevřenou náručí přivítal předseda 
Pavel Šturm.

„Říkal jsem ve spolku, že umím 
znakovat. Tlumočnice Monika Kleisne-
rová mi však řekla, že abych za to mohl 
aspoň něco dostat, musím mít základní 
kurz znakového jazyka. Tak jsem tehdy 
absolvoval můj první kurz na ‚Tesáku‘ 
u Brna.“

Kurzy Mílu ale hodně zmátly. „Čekal 
jsem, že se tam zdokonalím ve znako-
vém jazyce, ale oni mě učili znakovanou 
češtinu. Pletli mě a musím říct, že mi 
to bylo nepříjemné. Znakovaná čeština 

„Povolali nás, 
že musíme 

zpacifikovat 
kontrarevoluci 
v Praze. Odmítl 

jsem tam jet, 
vrátil jsem 

legitimaci. A od 
té doby jsem měl 

těžký život.“

https://www.youtube.com/watch?v=-Yi0Q-uK2Lg
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– kde se znakuje každé slovo – pro mě 
byla nepřirozená.“

Hodně mu naopak dal v roce 2009 
roční kurz na Filozofické fakultě UK. 
Tam si oprášil nejen znakový jazyk jako 
takový, ale zabýval se i lingvistikou.

Preferují mě starší neslyšící
V současné době tlumočí pravidelně 
desítkám neslyšících. „Někteří neslyšící 
tlumočníky hodně střídají, ale musím 
říci, že ke mně se pravidelně lidé vracejí. 
A někteří chtějí jenom mě, což se di-
vím,“ směje se Míla.

Ale má to podle něj logické vysvět-
lení. „Starší lidé za mnou jdou, protože 
mě znají z dřívější doby. Používám 
stejné znaky jako se oni učili v mládí ve 
školách. Samozřejmě to neznamená, že 
tlumočím jen starším. Jsem v kontaktu 
i s mladou generací. A navíc – neustále 
vznikají nové znaky, takže si je samo-
zřejmě musím doplňovat. To k mé pro-
fesi patří,“ vysvětluje Míla a upozorňuje, 
že má povinnost každý rok absolvovat 
– jako každý pracovník v sociálních 
službách – 24 hodin školení.

Úřady, banky, servisy. Ale hlavně or-
dinace lékařů. To jsou nejčastější místa, 
kam Míla pravidelně doprovází neslyšící 
klienty.

„Poslední zkušenost mám z Mo-
tola, kde jsem byl s roční holčičkou 
na vytahování hlenů z uší. Neslyšící 
mamince jsem nejen tlumočil všechno, 

co lékař říkal, ale pomáhal jsem jí i se 
všemi potřebnými formuláři s vyplňo-
váním. Přestože byla neslyšící maminka 
vysokoškolačka, musel jsem jí vysvětlit 
a upřesnit několik věcí ve formulářích.“

Rozprášení na hřbitově
Jedním z netradičních tlumočení bylo 
pro Mílu rozprášení nebožtíka na hřbi-
tově. „Musím přiznat, že jsem se necítil 
dobře. Pokud je to možné, odmítám i li-
turgické mše, svatby, soudy… Na to je 
potřeba kulaté soudní razítko. Nemám 
ho a ani mít nechci.“

V sobotu do Bartolomějské
Přestože se tlumočením u policie a na 
soudech vyhýbá, letos na jaře neměl na 
vybranou. Jedno sobotní odpoledne mu 
volali z policie, ať se dostaví do Bartolo-
mějské, že tam mají neslyšícího Slováka, 
který byl na základě mezinárodního 
zatykače v Praze zadržen.

„Řekl jsem, že je sobota, že nepracuji. 
A nikam nepojedu. Oznámili mi, že si 
mě našli v databázi tlumočníků zna-
kového jazyka a že si pro mě přijedou. 
A tak mě odvezli do Bartolomějské, 
kde na mě čekal takový mladý průserář, 
který tu falšoval doklady a byl zadlu-
žený. Přijel tam jen tak v šortkách, 
neuvědomil si, že už bude zavřený… 
A opakoval, že má doma kočku, že ho 
tam nemohou držet…“

Když se po výslechu Míla zvedal 
s tím, že už pojede domů, policisté mu 

sdělili, že s nimi musí ještě doprovodit 
zatčeného na Pankrác do věznice.

„Tam jsem mu také ještě tlumočil, 
než byl odveden do cely. Fakt příšerný 
zážitek…“

Po pěti hodinách se Míla konečně 
rozloučil s policisty a zdůrazňoval, že 
tímto jeho tlumočení končí. Zopakoval, 
že není soudní tlumočník, takže kdyby 
bylo třeba, ať si najdou někoho s kula-
tým razítkem.

Musíte k soudu!
„A za týden mi volali rovnou ze soudu! 
Že se mám dostavit, že nevadí, že 
nejsem soudní tlumočník. A že jestli 
nepřijedu, tak si mě předvedou. Řekli 
mi, že mi Slovák dobře rozumí, tak chce 
tlumočit jen ode mě… Nakonec soud 
dopadl tak, že byl Slovák vyhoštěný.“

Na práci tlumočníka znakového 
jazyka Mílu nejvíce baví různorodost. 
„Potkávám zajímavé lidi, dnes a denně 
se učím nové znaky, které souvisejí 
třeba s moderními technologiemi. 
A úplně nejradši jsem, že pracuji 
v terénu.“

Dříve vypadal Mílův kalendář ná-
sledovně. Tlumočení například v osm 
v Karlíně, v deset na Vinohradech, ve 
dvě v Malešicích a ve čtyři na Proseku.

„Letos jsem si dal ale předsevzetí, že 
zvolním, že se budu snažit mít maxi-
málně dvě tlumočení denně. Vždyť 
za pár dní mi bude osmdesát, tak už 
nemám potřebu se za něčím honit…“ 

„Potkávám 
zajímavé lidi, 
dnes a denně 
se učím nové 
znaky, které 

souvisejí třeba 
s moderními 

technologiemi. 
A úplně nejradši 
jsem, že pracuji 

v terénu.“
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REPORTÁŽ
SPOLEK NESLYŠÍCÍCH 
A NEDOSLÝCHAVÝCH BEROUN
Pobyt v Bystré u Poličky
Krajská organizace Středočeského kraje 
a jedna z poboček Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v Berouně se vyda-
la v rámci svých rekondičních výletů 
tentokrát na Vysočinu. Konkrétně do 
Bystrého. 

Ve městě ležícím asi 11 kilometrů od 
Poličky se členové berounské pobočky 
ubytovali od neděle 13. září až do pátku 
18. září 2020. V době, kdy nám koro-
navirus neobvykle ztěžuje život, byl pro 
každého z nás odjezd ven čirou úlevou. 
Ubytování začínalo večeří a končilo 
snídaní a během celého pobytu byla 
také možnost využití bazénu s mořskou 
solí, kde teplota vzduchu byla vyšší než 
30 °C a voda měla pohodlných 26 °C. 
Což je v podstatě někdy i teplota moře, 
když vyrazíte například do Egypta.

Bazén jako takový v celé své kráse 
mohli hosté hotelu využívat odpoledne. 
Pouze ve středu a čtvrtek byla možnost 
i dopoledního koupání, a to samozřejmě 
záviselo na tom, co si lidé vyberou. Kdo 
chtěl, jel na výlet, kdo ne, šel právě do 
bazénu.

jedna z účastnic zájezdu nestihla v Be-
rouně dojet na předem časově domlu-
vené místo. A jak se říká, kdo chodí 
na poslední chvíli, ten má vždycky pro 
strach uděláno, ale ne vždy se to vyplatí. 

Během cesty se také rozdávaly papíry 
s instrukcemi ohledně výletu. Informace 
k výletům, jídelníček apod.

„Hele, já měl dneska smažák a budu 
ho mít i zítra k večeři. To si nechám líbit,“ 
prohlásil Miroslav Kindel, 13. osobnost 
Jsem jedno Ucho. 

„No jo, ty aby ses toho smažáku ne-
nabažil,“ zněla reakce jeho mamky. 

Bylo to bráno s úsměvem. Protože 
nadsázka a vtip byly nedílnou součástí 
výletu. Ale to v dalším průběhu celého 
článku!

Průběh dovolené
Obhlídka městyse, návštěva íčka (infor-
mačního centra, pozn. autora) a dalších 
zajímavostí? To nás všechny samozřejmě 

„Chtěla bych poděkovat za finanč-
ní příspěvek těm, kteří nám pomohli 
organizovat tuto dovolenou pro lidi se 
sluchovým handicapem. Ráda bych 
jmenovala město Beroun a úřad Stře-
dočeského kraje, který také přispěl,“ 
prohlásila Dagmar Radilová, ředitelka 
SNN Beroun a také jedna z osobností 
Jsem jedno ucho. 

Začátek dovolené ve stylu 
poznávání
Řada z nás se už znala, nedávno byla 
totiž v Poděbradech a na dalších výle-
tech. Když se tedy lidé opět shledali, 
byla v jejich očích patrná jiskra, na tváři 
úsměv a odhodlání celý výlet absolvovat 
v tom nejlepším rozpoložení. 

Autobus přijížděl v 11,50 h. Naložili 
jsme kufry, dezinfekce, roušky. Všech-
no, co patří k současným opatřením 
v Česku. Pak se stala nečekaná věc. 
V Rudné jsme museli zastavit, protože 

https://www.youtube.com/watch?v=yl-eQBCPyJQ
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bavilo. Když jsme se s někým z hotelu 
potkali, pozdravili jsme se. Sedli jsme si 
na lavičku v parku u kostela a užívali si 
čerstvého horského vzduchu. Nedaleko 
se nachází i lyžařský svah, kde si můžete 
v zimě zalyžovat. Ale zpět k tomuto 
letnímu výletu. 

Účastníci celého výletu se těšili, že 
si někam vyrazí nebo si odpočinou 
při masáži. Bohužel masérské služ-
by nemohly být využity, neboť masér 
odmítal přistoupit na to, že by masíroval 
v hotelu, kde jsme byli ubytováni. Ředi-
telka SNN Beroun Dagmar Radilová si 
jen posteskla: „Říká, že toho má hodně 
a v hotelu masírovat nebude. To je pak 
těžký. My se těšíme na masáže a re-
lax. Ale v tomto případě nevím, jak ho 
přesvědčit. Potřebujeme si odpočinout 
a cítit se dobře. A pak přijedeme natěše-
ní a zjistíme, že to nakonec nepůjde.“

Dobrou náladou se nešetří
Víte, jak je v papírech, v novinách, na 
internetu pokaždé při výzvě k nějakému 
výletu napsáno, že si máte přivézt dob-
rou náladu? Tak většina ubytovaných 
dobrou náladou nešetřila a nebyla nouze 
ani o humorné scénky. Samozřejmě se 
v určitých situacích potvrdilo, že dobrá 
nálada nevyřeší všechny naše problémy, 
ale – a teď budu slušný – naštve spoustu 
lidí, proto stojí za to si ji udržet. 

To byl třeba případ autora tohoto 
článku, který rozhodně nešetřil opti-
mismem. Nikdo z nás si přece nenechá 
zkazit dovolenou, že?

V úterý ráno se však odehrála scénka, 
kterou by člověk leckdy hledal spíše ve 
filmech. Ale nakonec se skutečně stala 
i v České republice. Jedna z dam sedící 
naproti autorovi zjistila od ředitelky 
SNN Beroun, že v pokoji při odchodu 
do jídelny zamkla svou kamarádku, kte-
rá jinak obvykle u jídelního stolu sedává 
vedle ní. Nastal vtipný vodopád otázek, 
kdy si člověk v tu chvíli neuvědomuje, 
že opravdu někoho zamkl. Autor článku 
tedy skočil do patra a paní vysvobodil ze 
zajetí mimozemšťanů, kteří se už blížili 
do jejího pokoje. Milí čtenáři, tohle byla 
spíše nadsázka, představa sci-fi thrilleru 
z autorovy fantazie.

Výlety
Většina lidí, co se zde ubytovala, také 
vyrazila na výlety, které si zaplatila 
v rámci skupinového vstupného a jízd-

ného zájezdovým autobusem. Někteří 
už ale na první výlet využili k odjezdu 
linkový autobus, který byl o pár korun 
levnější. 

Celkem se uskutečnily tři výlety, 
jejichž náplní bylo poznávání historie 
a nových míst, ale hlavně vzájemné 
seznámení členů skupiny. 

Když se lidé ze skupiny ve městě po-
tkali, řekli si, co je zde zajímavého nebo 
co si koupili. Tamhle někdo zmrzlinu, 
tenhle zas nový klobouk nebo tričko. 
Někdo si zašel na jídlo a referoval o tom, 
jak v dané restauraci vaří dobře.

„Kdepak je kavárna, kde se dá 
posedět?“ 

„Je to ve směru, když jdete k obchodu 
a za obchodem je takový baráček s nápi-
sem ‚Pekárna a cukrárna‘.“

„Moc vám děkuji, milá paní.“

Samozřejmě se stejně jako v které-
koliv jiné skupině utvářely skupinky, 
které se bavily jen mezi sebou, ale když 
bylo potřeba, tak ze své „vlastní bubliny“ 
vylézt dokázaly. Výlety tak byly svým 
způsobem prospěšné, ač třeba na čtvr-
teční výlet vyrazilo pouze 11 lidí. A já 
sám jsem se vydal po své vlastní ose za 
někým, s kým jsem se už roky neviděl. 
Měl jsem to předem naplánované.

Pocity z výletů? Sám za sebe říkám, 
že kdybych byl starší, tak bych to ved-
ro, které se nám nějak před začátkem 
podzimu prohnalo od Středomoří, taky 
nedal. Vedro nám trošku kompliko-
valo výlet, ale musím říct, že jsme to 
všichni zvládli velice dobře a přežili 
jsme bez větší úhony. Nouze nebyla 
ani o vtípky, že to globální oteplování 
nestojí za nic.
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Když jsme v tom vedru mohli, pádili 
jsme do kavárny mílovými kroky, že 
nám ani gepardi, s nadsázkou řeče-
no, nemohli konkurovat! Projevila se 
i klasická neukázněnost při vycházce 
na hrad. Při prohlídce hradu si někte-
ří ve skupinkách mezi sebou povídali 
a průvodce měl pak dost práce ukočí-
rovat skupinky, které neplnily pokyny 
průvodce a rušily jeho výklad.

Všichni naštěstí akceptovali a respek-
tovali povinné nošení roušek.

Problémy při platbě vstupného
Bohužel problémy nastaly také v pří-
padě, kdy se mělo zaplatit vstupné na 
hrad. Hlavně na Svojanově to bylo dost 
zajímavé. Lidé netrpělivě vyčkávali, až 
budou moci vstoupit na hrad. Za vstup 
na hrad bez dané vstupenky se totiž 
platila pokuta ve výši 500 Kč. 

To nikdo samozřejmě dopustit nechtěl, 
přesto došlo k menším komplikacím.

„Musíte zaplatit o 50 Kč víc,“ zjistilo 
se při placení hromadného vstupného.

Všichni tak v tom zmatku museli do-
plácet jeden po druhém. Nakonec bylo 
vstupné zdárně uhrazeno.

Do toho jsem si vyžádal jeden tablet 
pro sebe. Potřeboval jsem si ověřit, zda 

výklady do ZJ na hradech a zámcích 
fungují spolehlivě. 

Tablet na hradě
V našem časopisu Jsem jedno ucho 
to nelze nezmínit. Tablet jako takový 
opravdu fungoval a stačily dva kliky 
k tomu, abychom se dostali k výkladu 
znakového jazyka. Tlumočení na tabletu 
nás provázelo od hlavní haly přes dám-
ský salon až na balkón.

„Musím smeknout před Minister-
stvem pro místní rozvoj, které tablety 
zafinancovalo a zařídilo z evropských 
fondů. Je to opět jen důkaz, jak moc je 
důležité být součástí Evropské unie a na 
tyhle životně důležité pomůcky získávat 
peníze. Tablet byl opravdu funkční, 
velmi jej doporučuji. Navíc při součas-
ných výkladech v rouškách není situace 
pro neslyšící optimální. Na některých 
hradech je tablet k zapůjčení dokonce 
i zadarmo,“ hlásí Miroslav Kindel. 

Ohlasy účastníků zájezdu
Celý pobyt doprovázely i problémy. Po-
lovina celého osazenstva tohoto pobytu 
však byla vesměs spokojená. K úplné 
spokojenosti jí chybělo máloco.

„Nebyl tady výtah,“ zněla jedna 
z připomínek. Výtah je samozřejmě 
důležitý pro starší osoby se ztíženou 
schopností pohybu. S námi totiž jezdí 

především lidé ve věku, kdy už výtah je 
potřeba. 

Připomínek bylo vícero. Lidem na-
příklad vadilo, že sraz na autobus nebyl 
domluvený na jednom místě, proto se 
muselo déle čekat. Po zvážení všech mož-
ných aspektů jsme se nakonec na večerní 
poradě dohodli, že odteď budou srazy na 
jediném místě bez výjimky. Kdo chce, ať 
přijede na místo určené k odjezdu. 

A další připomínky se týkaly i samot-
ného hotelu. „Já jsem si myslela, že když 
vstoupím do bazénu, že se ty schody 
kývat nebudou. Ale kývaly se hodně. 
Pak může dojít k úrazům, to nebylo 
prostě dvakrát příjemné,“ řekla jedna 
z účastnic zájezdu.

Jádro problému vázlo v tom, že když 
byla zrovna vypnuta vířivka, nemohli 
účastníci zájezdu kvůli nestabilním 
schodům využívat bazén v hojné míře 
i ze strachu o své zdraví. A aby si nepři-
vodili úraz, rozhodli se raději nic nepo-
koušet. Schody v bazénu totiž opravdu 
nebyly řádně zabezpečené. Opravovat je 
měli v týdnu po našem odjezdu.

Jinak víceméně převažovaly velice 
kladné a místy i pochvalné reakce. Ře-
ditelka našeho spolku Dagmar Radilová 
dokonce získala i slova obdivu: „Dášo, já 
Vás obdivuju. Je až neuvěřitelné, jak jste 
to tady zvládla, protože pobyt a výlety 
byly fakt skvělý.“ 
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TEXT: Miroslav Hanzlíček, Lada Brožová
FOTO: Milan Svoboda

PLZEŇSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH
Spolupráce na adventním kalendáři

Šídlovák a koronavirus

Akce Ty a já

Opět živě na 
facebooku

Festival Jeden svět v Plzni

Český červený kříž v době nouzového stavu 
pomáhá neslyšícím rodičům s doučováním 
slyšících dětí

Plánovaná 
rekonstrukce
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Jak je již dobrým zvykem, Nadační fond Dobří lidé Česka 
opět bude vytvářet adventní čokoládový kalendář, který 
bude určen pro vážně onkologicky nemocné děti. Bude se 
distribuovat do devíti nemocnic v České republice a do jed-
né nemocnice na Slovensku. Již druhým rokem je na tomto 
kalendáři QR kód, po jehož naskenování se objeví pohádka 
určená dětem.

Na jednom ze dvou QR kódů je pohádka, která je tlumo-
čena do českého znakového jazyka. Tlumočení zajistila ze 
Spolku neslyšících Plzeň Mgr. Kristýna Voříšková. Natáče-
ní samotné pohádky proběhlo dne 24. června 2020 a tlumo-
čení pak dne 11. srpna 2020. A jak se pohádka jmenuje? Je 
to známá Pošťácká pohádka.

V letošním roce se pořádal již 9. ročník akce „Slyšíme se na 
ranči“ na Ranči Šídlovák. Na tomto ranči se setkáváme již po 
osmé v řadě za sebou. Letošní setkání mělo podtitul „...aneb 
kdy jsou smysly pohromadě“. Letošní ročník byl tak trochu 
specifický tím, že celý svět je v pandemii koronaviru. Do toho 
se ještě přidalo počasí, které nám moc nepřálo. Kdo se přišel 
podívat, určitě nelitoval. Mohl zhlédnout divadelní představe-
ní Jitule a Dadule, písničky od Zdeňka Lahody a seznámení 
s tím, jak naše smysly fungují. Opět nechybělo malování na 
obličej, výroba nafukovacích zvířátek, malování karikatur 
a dílničky pro děti. I když počasí moc nepřálo, na závěr byla 
pěnová show, kterou uspořádali hasiči z bolevecké základny. 
A jak je již zvykem, vše bylo tlumočeno do českého znakové-
ho jazyka.

Jsou poslední letní dny a neziskovka Ty a já pořádá již tra-
dičně Festival na konci léta. Letos se konal v sobotu 12. září 
2020 v Proluce. A jak je již tradičně zvykem, na této akci 
se Spolek neslyšících Plzeň prezentuje ukázkou znakového 
jazyka a informacemi o sluchově postižených, se který-
mi veřejnost v letošním roce seznamovala Mgr. Kristýna 
Voříšková.

Určitě jste zaznamenali, že primátor města Plzně pan Baxa byl 
v karanténě. Po jejím skončení uspořádal živé vysílání na facebooku 
Magistrátu města Plzně (dále jen MMP), které proběhlo dne 
7. září 2020. Zde sdělil občanům města Plzně, jak vypadá situace 
v MHD, ve školství a jaké opatření město Plzeň připravuje. Dále 
byla představena akce „Musíme si pomáhat v Plzni“, která má za 
cíl pomoci soukromníkům, kteří se do ní přihlásí, zmenšit finanční 
propad z důvodu koronavirové krize. V případě, že bude MMP 
opět vysílat živě na facebooku, bude vše samozřejmě tlumočeno do 
českého znakového jazyka tlumočníky Spolku neslyšících Plzeň.

Ve dnech 7. 10.–10. 10. 
2020 se v Plzni uskutečnil 
z března přeložený festival 
Jeden svět, kde naši pra-
covníci zajišťovali tlumo-
čení do ZJ u vybraných 
filmů a debat. 20. ročník 
festivalu byl zahájen 
v Moving stationu a celé 
zahájení bylo tlumočeno 
do ZJ Kristýnou Voříško-
vou, která se dobře poprala 
i s tlumočením Slam poet-
ry. Účast, i přes vyhlášená 
vládní nařízení, byla hoj-
ná, nikoliv však ze strany 
neslyšících, což byl jediný 
nedostatek, ale vzhledem 
k epidemiologické situaci 
je to pochopitelné.

Uzavření 1. stupně škol prakticky ze dne na den nadělalo 
starosti mnoha rodičům. Jednou ze skupin, kterým distanční 
výuka dělá větší starosti než jiným, jsou neslyšící rodiče sly-
šících dětí. Děti z jedné takové rodiny s námi jezdí už 2 roky 
na tábory ČČK, a proto jsme se rozhodli pomoci. Krize nám 
zavřela kurzy první pomoci, a tak jsme v prázdném výukovém 

V letošním roce IKEA vyhlásila pomoc neziskovým 
organizacím v jejich vybavení. Náš spolek se do této 
akce přihlásil z toho důvodu, že potřebujeme vybavit 
místnost, která je určena pro aktivity Klubu žen. Je-
likož se nám podařilo dostat do užšího výběru a pak 
mezi posledních pět účastníků, dostali jsme přislíbené 
finanční krytí. Jednalo se o částku 35 tisíc Kč. Celkem se 
této akce zúčastnilo přes 300 projektů. V současné době 
máme již nakoupený nábytek a v brzké době budeme 
realizovat tuto místnost.

středisku připravili třídy, sehnali jsme notebooky a dobro-
volníky z řad studentů pedagogické fakulty a otevřeli malou 
výukovou skupinu. Oslovili jsme rodiny za pomoci Spolku 
neslyšících v Plzni. Dopoledne studenti pedagogické fakul-
ty pomáhají s distanční výukou, odpoledne děti do návratu 
rodičů z práce pohlídají dobrovolnice ČČK.

https://www.youtube.com/watch?v=d9vrugNEm8c
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TEXT: Miroslav Pačesný, předseda spolku SNN Trutnov
FOTO: archiv Spolku neslyšících a nedoslýchavých Trutnov

TEXT: Helena Čápová

ZKVALITŇUJEME SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007605

Za období od srpna do uzávěrky tohoto čísla časopisu 
(tedy do poloviny října) se v rámci projektu Zkvalitňuje-
me sociální služby pro neslyšící (dále jen „projekt“) podařilo 
zrealizovat:

• Mezioborové setkání v Berouně (dne 13. 8. 2020), na 
jehož realizaci se podílela SNN v ČR, z.s. – Krajská orga-
nizace Středočeského kraje, o.p.s. Hlavním cílem setkání 
bylo předání kontaktů, sdílení zkušeností s pomocí osobám 
se sluchovým postižením a případné návrhy na zlepšení. 
Tohoto setkání se celkem zúčastnilo 10 různých subjektů 
– poskytovatelé různých sociálních služeb, zástupci veřejné 
správy i vzdělávacích institucí. Setkání bylo též tlumočeno 
do českého znakového jazyka a simultánně přepisováno.  
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Děkujeme všem účastníkům, přepisovatelům, tlumočnici 
i facilitátorce za povedené setkání a doufáme, že se bude 
dařit vzájemné spolupráci.

• Akreditovaný kurz Aktuální změny v systému sociální-
ho zabezpečení – současné i plánované, který proběhl 
dne 14. 9. 2020 v Brně (v prostorách SNN v ČR, z.s. – 
Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, 
p.s.). Jednalo se o druhý termín tohoto kurzu, jeden již 
proběhl v květnu v Praze a pro velký zájem byl opakován 
v Brně (i tento druhý termín byl účastníky hodnocen veli-
ce kladně). Kurz byl simultánně přepisován i tlumočen do 
českého znakového jazyka. Děkujeme všem účastníkům, 
lektorce, přepisovatelům, tlumočnicím i CDS Brno, p.s. 
za zapůjčení prostor.

• Mezioborové setkání v Táboře (dne 24. 8. 2020), na 
kterém se spolupodílelo SNN v ČR, z.s. – Poradenské 
centrum Tábor. 
Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a obav 
účastníků bylo toto setkání převedeno do online formy. 
Hlavním cílem setkání bylo vzájemné předání kontaktů 
v oblasti Táborska, sdílení zkušeností s pomocí osobám 
se sluchovým postižením a případné návrhy na zlepšení. 
Setkání se zúčastnilo celkem 6 různých poskytovatelů 
sociálních služeb, byl zajištěn simultánní přepis a tlumoč-
nice českého znakového jazyka. 
Děkujeme všem účastníkům (včetně přepisovatelky, 
tlumočnice, facilitátora) za podnětnou diskusi a povedené 
setkání. Přejeme, ať se daří vzájemné spolupráci.

• Dvě metodická setkání ve dnech 29. a 30. 9. 2020 urče-
ná pro organizace zapojené do projektu. Obě tato setkání 
měla proběhnout v Praze, ale z důvodu zhoršené epide-
miologické situace proběhla v online formě.  
Setkání dne 29. 9. 2020 bylo věnována Sociální rehabili-
taci a Tlumočnické službě a setkání dne 30. 9. 2020 bylo 
věnováno Odbornému sociálnímu poradenství a Sociálně 
aktivizační službě pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením.  
Toto rozvržení bylo zvoleno hlasováním účastníků. Cí-
lem obou setkání bylo zvyšování kompetencí při poskyto-
vání těchto sociálních služeb, prohlubování teoretických 
znalostí z oblasti sociální práce a též sdílení zkušeností. 
Obě setkání byla simultánně přepisována.  
Děkujeme všem účastníkům, konzultantovi i přepisovate-
lům za účast. 

• Akreditovaný kurz Úvodu do individuálního plánování 
pořádaný dne 13. 10. 2020. Tento kurz měl být pořádán 
v Praze, ale z důvodu obav účastníků a zhoršující se epi-
demiologické situace byl převeden do online formy. Kurz 
měl vysokou účast a byl simultánně přepisován. 
Děkujeme účastníkům a lektorovi za ochotu a aktivitu na 
tomto kurzu. 

• Mezioborové setkání dne 14. 10. 2020 v Mostě, na 
jehož realizaci se podílela SNN v ČR, z.s. – K rajská 

organizace Ústeckého kraje, p.s. Z důvodu zhoršené epi-
demiologické situace toto setkání proběhlo online.  
Pozvánka na toto setkání byla rozeslána přes koordiná-
tory komunitního plánování také na poskytovatele dle 
Registru poskytovatelů sociálních služeb. Bohužel však 
z pozvaných osob se účastnil pouze jeden poskytovatel, 
a to Intervenční centrum Spirála. Z tohoto důvodu bylo 
setkání zkráceno. 
Děkujeme oběma organizacím za účast a za podnětné se-
tkání. Též děkujeme facilitátorovi za vedení tohoto setkání.

• Probíhá též finalizace videí prezentujících vybrané 
zapojené organizace a jejich sociální služby v českém 
znakovém jazyce, a tedy ve srozumitelné formě pro 
neslyšící zájemce o sociální služby. Tato videa vznikají ve 
spolupráci s Deaf Friendly. 
Videa jsou dvou typů – prvním typem je video obecně 
o možnostech sociálních služeb pro neslyšící (a obecně 
osoby se sluchovým postižením) a druhým typem je 
video prezentující jednu z organizací a její sociální služby.  
Oba typy videí budou zveřejněny na webových stránkách 
jednotlivých organizací a též na webových stránkách 
SNN v ČR, z.s. (v sekci „Kontakty“).  
V návaznosti na vznik těchto videí byla na webových 
stránkách SNN v ČR, z.s. vytvořena záložka „SOCIÁL-
NÍ SLUŽBY – informace v ČZJ“, kde jsou odkazy na vi-
dea prezentující všechny druhy registrovaných sociálních 
služeb v českém znakovém jazyce. Tato videa vznikla ze 
spolupráce Centra pro komunitní práci Střední Čechy 
a Deaf Friendly.

• Dále se pracuje na přizpůsobení počítačové databáze 
pro potřeby vybraných zapojených organizací. Probíhají 
setkání zástupců softwarové firmy s těmito organizacemi 
a nastavení programu tak, aby jim co nejvíce vyhovoval. 

• Úspěšně také probíhají konzultace s cílem aktualizo-
vat standardy kvality a další související dokumentaci. 
Všechny svoje konzultace tak již vyčerpaly celkem 4 or-
ganizace z 9 zapojených do této aktivity projektu a v těch 
ostatních se již konzultace také chýlí ke konci. 

Dále jsou plánovány další aktivity, a to:
• Mezioborová setkání v krajích, kde sídlí organizace 

zapojené do projektu. Tato setkání jsou určena pro 
poskytovatele sociálních služeb (všech druhů i forem) 
a zástupce veřejné správy (např. krajské úřady, městské 
úřady...). 

• Poslední akreditovaný kurz v rámci projektu (určený 
opět pouze pro zapojené organizace)

• Metodická setkání
• Závěrečná konference v rámci projektu (začátkem 

prosince 2020)

Informace o aktivitách v rámci projektu jsou pravidelně 
zveřejňovány na webových stránkách SNN v ČR, z.s. v sekci 
věnované projektu (snncr.cz/Zkvalitnujeme-socialni-sluzby-
-pro-neslysici) a to buď v části „Pozvánky na akce v rámci 
projektu“ nebo „Nabídka vzdělávacích kurzů“. 

TRUTNOVSKÝ SPOLEK 
NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH
Pomalu se blíží konec roku a trutnovský 
spolek neslyšících a nedoslýchavých čás-
tečně splnil cíle svých projektů, zaměře-
ných na volnočasové aktivity, pro členy 
klubu spolku. Vydařil se nám výlet po 
hřebenech Krkonoš a společně s tlumoč-
níky znakového jazyka jsme navštívili 
také Bozkovské dolomitové jeskyně u Se-
mil a nedalekou sklářskou huť v Jesen-
ném s programem výroby ve sklárně. 

Při příležitosti Mezinárodního týdne 
neslyšících jsme v rámci projektu spolku 
dne 23. 9. 2020 uskutečnili pro veřejnost 

akci Den otevřených dveří trutnovské 
organizace SNN Trutnov. Dle programu 
akce byla veřejnost seznámena s činností 
spolku, spojenou s doplňkovou službou 
odborného poradenství a výstavkou 
kompenzačních pomůcek pro potřeby 

osob se sluchovým postižením. Akce se 
za hojné účasti veřejnosti a kolektivu vy-
dařila. Bohužel v nelehké době pande-
mie jsme byli nuceni před koncem roku 
předčasně pozastavit zbývající projekty, 
s možností jejich přesunu na rok 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-fyd8K37p8
https://snncr.cz/Zkvalitnujeme-socialni-sluzby-pro-neslysici
https://snncr.cz/Zkvalitnujeme-socialni-sluzby-pro-neslysici
https://www.youtube.com/watch?v=Qnp2JTy2kDc
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Jiřina Kocmanová

Viceprezidentka Republikového 
výboru Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR 
za nedoslýchavé oslavila 
14. září nádherné jubileum – 
60. narozeniny. 

Milá Jiřinko, 
za celý Svaz ti přejeme hodně 
zdraví, štěstí, lásky a rodinné 
pohody.Text: Veronika Cézová

Foto: Veronika Cézová

https://www.youtube.com/watch?v=vG2Jn3plKo4

