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SLOVO ÚVODEM

Veronika Cézová
tisková mluvčí Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR

Je tu podzim a s ním nové číslo NoNe! Je plné novinek, ale současně
se v něm vrátíte také do příjemných letních měsíců, kdy se toho
ve Svazu spoustu událo. A byla by velká škoda si to nepřipomenout.

Za organizačně velmi náročnou, ale plnou skvělých podnětů, můžeme 
označit červnovou konferenci Jak připravit neslyšící na budoucnost. 
Jana Felgerová vám v příspěvku shrnuje, k čemu účastníci konference 
dospěli. Mimo jiné, že předpokladem úspěchu neslyšících je znát dobře 
psanou formu českého jazyka.

Prázdniny pak byly ve Svazu ve znamení příprav. Velký příprav
na zářijové oslavy 150. výročí vzniku Pražského spolku neslyšících, který
je pobočným spolkem Svazu. Kdo byl s námi v Praze na lodi Europé, ten 
nám dá jistě za pravdu, že oslavy to byly velkolepé. 

Pokřtila se nejen krásná brožura Pražského spolku neslyšících, kterou 
vytvořil samotný předseda Pražského spolku neslyšících Pavel Šturm 
(mimochodem letošní vítěz prestižní Ceny Olgy Havlové!) a jeho 
kolegyně – místopředsedkyně spolku Denisa Lincová. V rámci oslav 
jsme také pokřtili Jsem jedno ucho – knihu plnou životních příběhů lidí 

se sluchovým handicapem, ale i tří tlumočnic (autorka Veronika 
Cézová).

A do třetice všeho dobrého – určitě si v aktuálním NoNe přečtěte, jak
se vede komunikátorům na poštách. V prosinci projekt skončí a Česká 
pošta bude rozhodovat, co s ním dál. Budeme rádi, když nám pošlete 
vaše zkušenosti, náměty na zlepšení či jakékoli postřehy, které pak 
předáme na konci roku České poště.

Krásné podzimní dny a inspirativní čtení!
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ZPRÁVY ZE SVAZU

KONFERENCE - JAK PŘIPRAVIT NESLYŠÍCÍ
NA BUDOUCNOST
Konference, kde se přednášelo a diskutovalo o budoucnosti neslyšících, se konala 8. června 2018 od 9:30 do 17:00 hod v prostorách Staroměstské 
radnice na Staroměstském náměstí pod záštitou radního Daniela Hodka. Všichni účastníci se sešli v jednom z nejkrásnějších pražských sálů – v 
Brožíkově sále. Je vzácný tím, že za svoji stoletou existenci se nemění.  Zapůjčil nám ho Magistrát hlavního města Prahy v zastoupení primátorky 
Adriany Krnáčové.

Konference i následný workshop (psali jsme o něm v minulém čísle NoNe) se konaly u příležitosti 150. výročí Pražského spolku neslyšících, který je 
jedním z prvních spolků, jenž vznikly ve prospěch handicapovaných. Tehdejší heslo spolku znělo: srdce u Boha a ruku při práci, u vzájemné pomoci. 
Tahle věta pořád platí, za sto padesát let se nic nezměnilo. Stále se navzájem podporujeme a pracujeme srdcem, alespoň většina z nás.

Hlavním tématem konference bylo předání si informací a diskuse, co neslyšící potřebují, aby měli co nejlepší život: vzdělání a pracovní možnosti. 
Neslyšícími jsou zde myšleni lidé s různou ztrátou sluchu a komunikačními potřebami, tj. neslyšící, ohluchlí, nedoslýchaví a implantovaní.

Poprvé v ČR jsme udělali experiment, kdy účastníkům konference tlumočili neslyšící tlumočníci do českého znakového jazyka a mezinárodního 
znakového systému s podporou slyšících tlumočníků. Pro nedoslýchavé byl zajištěn simultánní přepis, jak je již běžnou praxí. Konference měla 
mezinárodní účast.
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Život neslyšících určuje mnoho faktorů. Do jaké rodiny se narodí, kdy se zjistí sluchová vada, jaké informace jsou rodině přístupné, jaký je zvolen 
komunikační prostředek. Jaké mají možnosti vzdělání, jakou práci vykonávají. Jak legislativa státu a dnešní komunikační technologie ovlivňují jejich 
současný život a též budoucnost?  Přizvali jsme odborníky, kteří nám k tomu řekli více.

Celý článek najdete ZDE.

FOTO: Vít Švajcr
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ZPRÁVY ZE SVAZU

K JAKÝM ZÁVĚRŮM JSME VZÁJEMNĚ DOŠLI?
 · Stále je potřeba pracovat na legislativě podporující kvalitní život neslyšících.
 · Za svou budoucnost je každý neslyšící odpovědný především on sám.
 · Předpokladem úspěchu je znát dobře psanou formu českého jazyka.
 · Vzdělávání neslyšících nemá ucelenou koncepci.
 · Neslyšícím chybí potřebné vzdělání a setkávají se s nedůvěrou ze strany zaměstnavatelů.
 · V České republice není plošně realizování novorozenecký screening pro včasnou diagnostiku sluchové vady.

Jana FelgerováFOTO: Vít Švajcr
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ZPRÁVY ZE SVAZU

BESEDY JSEM JEDNO UCHO
NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
„Jsem moc ráda, že jste přišli. Díky vám jsem si uvědomila, že lidé
se sluchovým handicapem jsou jako my. Jen to mají těžší. Přesto dokáží
v životě úžasné věci!“ „Překvapilo mě, jak to mají neslyšící složité. A možná 
daleko složitější než vozíčkáři či nevidomí.“ „Bylo fakt úžasné poslouchat 
vaše životní příběhy. Pro mě jste hrdinové!“

Tak takové nádherné reakce slyšeli hrdinové projektu Jsem jedno ucho 
na dvou besedách na Českoslovanské akademii obchodní Resslova 5
v Praze 2. Na obě besedy dorazilo více než sto studentů!

Své životní příběhy se studenty sdílela Šárka Prokopiusová, Jana 
Felgerová, Marie Fišerová, Pavlína Spilková, Miloš Lang a Vladimír Mesner. 
Na obou zářijových besedách tlumočila Kateřina Lišková.

A krásné zpětné vazby se dočkali hrdinové Jsem jedno ucho i od 
profesorů. „Tak hodné a plně zaujaté jsme naše studenty snad nikdy 
neviděli…“

Veronika Cézová

FOTO: Vít Švajcr
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ZPRÁVY ZE SVAZU

POZOR NA FALEŠNÝ DOPIS!
Nepoctivci se nezastaví opravdu před ničím. Na poštu na pobočku v Kolíně mi přišel dopis – falešná faktura. Nedalo mi to a na základě údajů v dopise 
jsem volala na uvedený telefonní kontakt. Telefon však neexistoval. Následně jsem na internetu zjistila, že se jedná o podvod. Tato �rma již dokonce čelí 
hromadné žalobě! Prosím tedy všechny naše pobočky – pokud vám přijde podobný dopis – nic neplaťte! Na druhé straně dopisu (faktury) je uvedeno, 
že se jedná o nabídku smlouvy. V případě úhrady by totiž došlo k uzavření smlouvy.

UKÁZKA FALEŠNÉHO DOPISU NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE
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Marie Výprachtická
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ZPRÁVY ZE SVAZU

PRAŽSKÝ VÝBĚR ZPŘÍSTUPŇUJE
SVOU HUDBU NESLYŠÍCÍM
S novinkou, která nemá na české hudební scéně obdobu, přišla skupina Pražský výběr v čele s Michaelem Kocábem. Bývalý ministr pro lidská práva 
zakoupil speciální zařízení, na kterém promítá texty písní Pražského výběru. Díky tomu si mohou hudbu užít na koncertech i lidé se sluchovým 
postižením.

Jako jedna z prvních si užila takový koncert na festivalu Hrady.cz na hradě 
Točník Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících
a nedoslýchavých osob v ČR. „Když se zbytky sluchu, které mám, spojí
s viděným textem, mohu si poslech hudby užít podobně jako slyšící. Jako 
nedoslýchavá hudbu poslouchám, ale mám problém rozumět textům. Když 
písničku neznám, nerozumím ani slovo. U známých písní se mi často podaří 
slova „chytit“. Když se na koncertu Pražského výběru objevily nad pódiem 
titulky k písničkám, byl to pro mě skvělý zážitek, protože jsem opravdu všechny 
písničky „slyšela“. Nejen hudbu, ale i texty. A zážitek je to i pro zcela neslyšící, 
kteří mají rádi hudbu a vnímají ji prostřednictvím vibrací.“

Dvacet hodin. Tolik času zabralo Michaelu Kocábovi otitulkování písní na 
festival Hrady.cz „Musíte kontrolovat, aby se vám text vešel na obrazovku.
To vyžaduje neustálé přepínání programů. Je to ke zblbnutí, ale výsledek stojí 
za to. Otitulkováním to však nekončí. Musíte mít ještě operátora, který celou 
akci „pročučí“ na obrazovku. Aleš Nejedlo, náš tourmanager, se odbavení 
titulků ochotně ujal. Nemá to jednoduché. Musí pozorně sledovat celý koncert 
a pasovat nám titulky přesně na pusu. A povedlo se! Mám obrovskou radost,
že si budou moci užít naše koncerty i lidé se sluchovým handicapem.“ FOTO: Šárka Prokopiusová
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Otitulkování textů písní je velkým krokem vpřed ve zpřístupnění hudebních produkcí lidem se sluchovým handicapem (neslyšící, nedoslýchaví
a ohluchlí). Nerovné podmínky bohužel tito lidé pociťují již u pokladen festivalů. Lidé se sluchovým handicapem nepotřebují průvodce (jako například 
nevidomí či lidé na vozíku), proto mají pouze kartu ZTP (a ne ZTP/P). „Se ZTP mám koncert za plnou cenu, přestože mám zážitek na hudebních akcích 
vzhledem k mému sluchovému postižení poloviční,“ upozorňuje Šárka Prokopiusová.

Veronika CézováFOTO: Šárka Prokopiusová
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ZPRÁVY ZE SVAZU

KOMUNIKÁTORY PRO NEDOSLÝCHAVÉ
NA ČESKÉ POŠTĚ SLAVÍ ÚSPĚCH
Pilotní projekt komunikátorů pro nedoslýchavé 
a ohluchlé na pobočkách České pošty slaví 
mezi lidmi se sluchovým handicapem úspěch. 
Deset krabiček, které zesilují hlas pracovníků
za přepážkou, proto zůstane na pobočkách 
České pošty až do konce roku.

JAK KOMUNIKÁTOR FUNGUJE?
Jedná se o krabičku, která je na vybraných 
pobočkách České pošty. Lidé se sluchovým 
handicapem si na svém sluchadle přepnou
na systém indukční smyčky. Díky tomu pak
s pomocí komunikátoru slyší mnohem lépe hlas 
pracovníka na přepážce, který mluví
do mikrofonu. Nedoslýchavé tedy neruší okolní 
zvuky, hluk se zcela eliminuje. Komunikátor 
pomáhá ale například i seniorům, kteří již hůře 
slyší, ale sluchadlo nemají.
V tomto případě krabička slouží jako prostý 
zesilovač zvuku. Po zmáčknutí je hlas 
pracovníka za přepážkou hlasitější.

Komunikátor si v praxi na berounské poště 
vyzkoušela i Šárka Prokopiusová, prezidentka 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. 
„Ta malá krabička je opravdu užitečný pomocník 
pro nedoslýchavé a ohluchlé. Na poště bylo rušno, 
za normálních okolností bych úřednici 
nerozuměla, ale takhle jsem si sluchadlo přepnula 
na indukční smyčku, zesílil se mi hlas úřednice
a hluk z okolí ustal. Mohla jsem se tak v klidu 
soustředit na to, co jsem si potřebovala vyřídit. 
Pokaždé, když jdu nyní na poštu, vybírám si, kde 
mají právě komunikátor.“

Pilotní projekt, který začal v dubnu a měl být
do konce července, se díky velkému ohlasu lidí 
se sluchovým handicapem prodlužuje až
do konce roku. „Odezva od nedoslýchavých 
klientů na komunikátory je pozitivní. Osoby
se sluchovým handicapem i přepážkoví 
pracovníci pozorují zkvalitnění a usnadnění 
vzájemné komunikace. A dochází i ke zkrácení 

doby obsluhy. V rámci společenské 
odpovědnosti proto plánujeme pokračovat
v odbourávání bariér na poštách,“ říká Matyáš 
Vitík, tiskový mluvčí České pošty.

Komunikátor si pochvaluje i Renáta Víšková, 
vedoucí pobočky České pošty v Praze 8
v Burešově ulici. „Je to skvělá pomůcka. Ale nejen 
pro nedoslýchavé. Na sídlišti v Praze 8, kde je naše 
pošta, bydlí hodně seniorů, kterým to může 
pomoci. A jak konkrétně to u nás funguje?
Ve vyvolávacím systému sice není tlačítko, kterým 
by si nedoslýchaví lidé či senioři mohli objednat 
přímo přepážku číslo 6, kde komunikátor máme. 
Proškolili jsme však zaměstnance, takže pokud 
oni vidí, že by dotyčnému mohl komunikátor 
pomoci, rovnou ho přesměrují na šestku.“
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ZPRÁVY ZE SVAZU

SEZNAM POŠT Z PILOTNÍHO PROJEKTU:

Praha 81, Lodžská 598/3, 181 00 Praha 81 – Troja  
Praha 82, Burešova 1663/3, 182 00 Praha 82 - Kobylisy

Praha 618, Makovského 1349/2 a, 163 00 Praha 618 - Řepy
Praha 9, Verneřická 407/6, 190 00 Praha 9 - Střížkov

Beroun 1, Kostelní 121/27, 266 01 Beroun
Praha 415, Podjavorinské 1595/1, 149 00 Praha 415 - Chodov

Praha 2, Moravská 1530/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Praha 41, Hlavní 2459/108, 141 00 Praha 41 - Záběhlice

Praha 411, Durychova 972/72, 142 00 Praha 411 - Lhotka
Praha 1, Jindřišská 909/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Veronika Cézová

FOTO: Veronika Cézová
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ZPRÁVY ZE SVAZU

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Muzeum Karla Zemana, Muzeum lega, přírodní labyrinty, orientační běh v parku Stromovka v Praze 7, plavba na lodi, táborák u Lucky Půlpánové… To 
je jen pár báječných akcí, které si užilo během pražského příměstského tábora celkem 28 dětí – neslyšících, nedoslýchavých, CODA, ale i slyšících. Byl 
to parádní týden plný her, smíchu a nových přátelství. A už se nemůžeme dočkat na příští rok! :)

Veronika CézováFOTO: Pavlína Spilková, Jakub Venglář, Veronika Cézová
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ZPRÁVY ZE SVAZU

PRAŽSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH
OSLAVIL 150. VÝROČÍ

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR má 55 pobočných spolků. A jeden z nich – Pražský spolek 
neslyšících – letos slaví 150. výročí. V českých zemích se stal zároveň první spolkem, který sdružoval 
zdravotně handicapované.

Hluchota je vážný zásah do života každého člověka. Znesnadňuje komunikaci mluvenou řečí, a tím i příjem 
informací, což vede ke společenské izolaci. Toho si byli vědomi i Jan Mücke a Václav Frost. Po vzoru Ústavu 
pro hluchoněmé v Berlíně chtěli vybudovat spolek neslyšících. Z úvah se stal skutek
a v roce 1868 založili Spolek hluchoněmých sv. Františka Saleského v Praze, předchůdce Pražského 
spolku neslyšících.

 „Jsem šťastný, že za 23 let, co jsem předsedou, ušel spolek dlouhou cestu. Často byla 
trnitá, ale ve výsledku vidím stovky a stovky nadšených neslyšících
a nedoslýchavých, kteří se pravidelně účastní spolkové činnosti – jezdí s námi
na víkendové pobyty nebo navštěvují pravidelně naše kluby – cykloturistiky, 
pantomimy či seniorů,“ říká Pavel Šturm, předseda Pražského spolku neslyšících a 
letošní laureát prestižní Ceny Olgy Havlové.

„A co je možná nejdůležitější – v posledních letech si k nám do Modřan v Darwinově 
ulici, kde spolek sídlí, našli cestu na akce typu Mikulášská, Den dětí či Letní bašta i slyšící 
lidé. Povedlo se nám tak vytvořit úžasnou komunitu,“ doplňuje Pavel Šturm.

FOTO: Veronika Cézová15



ZPRÁVY ZE SVAZU

Oslavy Pražského spolku neslyšících vyvrcholily 15. září 2018 v přístavišti Na Františku v Praze 1, kde byla pokřtěná kniha autorky Veroniky Cézové 
Jsem jedno ucho. „Knihu, jejíž vydání v nákladu 1000 kusů podpořil pražský magistrát a která je souborem příběhů neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých, 
dostanou Pražané zdarma ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR na Karlínském náměstí od 17. září 2018,“ řekla Šárka Prokopiusová, prezidentka 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

Veronika Cézová
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ROZHOVOR S...

TLUMOČNICÍ MONIKOU BOHÁČKOVOU
MONIKO, JAK JSI SE DOSTALA KE ZNAKOVÉMU JAZYKU?
Znakový jazyk je mým mateřským jazykem, narodila jsem se neslyšícím rodičům. Mé 
dětství rozděluji na život v komunitě neslyšících a život mezi slyšícími vrstevníky. 
Mezi světem neslyšících a slyšících přepínám celý svůj život, od dětství jsem 
příležitostně tlumočila při různých nezávažných situacích. Mostem mezi oběma 
světy jsem neustále. To, že jsem vyrůstala v rodině a komunitě neslyšících je částečně 
výhodou, ale tlumočníkem jsem se tak tím automaticky nenarodila. Získat 
tlumočnické kompetence je stejně důležité jako u tlumočníků mluvených jazyků.

KDE JSI HO STUDOVALA?
Má cesta k osvojování a zvyšování tlumočnických znalostí a dovedností byla 
prostřednictvím různých kurzů velice různorodá a odvíjela se od doby, ve které 
vzdělávání probíhalo. Jiné bylo v polovině 80. let pod Svazem invalidů, jiný pohled
na tlumočnické služby v ČR byl po roce 1989. V dřívější době nebylo žádné formální 
vzdělávání v této profesi, vzdělávání tlumočníků znakového jazyka zajišťovaly 
organizace pro neslyšící, lektoři byli starší zkušení tlumočníci, ale i neslyšící rodilí 
mluvčí. Tlumočníci byli rozdělováni do tří kategorií a později se kategorizace rozšířila 
o nejnižší osvědčení. Po mateřské dovolené jsem musela absolvovat akreditovaný 
kurz, aby mě Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR (dále SNN v ČR) mohl zaměstnat 
a hradit z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR. V roce 1996 jsem po nástupu
do tlumočnických služeb během 14 dní absolvovala tento akreditovaný kurz, kde mi 
byla potvrzena III. kategorie z roku 1988.  Tlumočnické služby, před účinností zákona 
o sociálních službách, byly �nancovány do roku 2006 z různých dotací a grantů, Svaz 
čerpal dotace od MZ ČR.

FOTO: Veronika Cézová
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JAK SE PROMĚNILA PRÁCE TLUMOČNÍKA PO 
ROCE 1989?
Obrovské společenské změny po roce 1989 
zcela ovlivnily potřeby neslyšících v oblasti 
komunikace, získávání informací a orientace
se ve všem. Před 30 lety nebyly karty do 
bankomatů, nikdo neměl účet v bance, frčely 
vkladní knížky a výplaty v hotovosti, přídavek 
na dítě byl automaticky vyplácen a nemuselo
se žádat na úřadech, neexistovala 
nezaměstnanost, nikdo neřešil bydlení 
hypotékou, pojistit se šlo u jedné pojišťovny, 
jiné přístupy byly ve zdravotnictví, pojem 
exekuce byl téměř neznámým slovem. Objevila 
se obrovská škála nových tlumočnických 
situací, v profesi tlumočníka znakového jazyka
a tak se zvýšila zodpovědnost již při přijímání 
tlumočení, přípravy tlumočníka na tlumočení
a zejména v celoživotním vzdělávání
se v různých oblastech života. Teoretické 
znalosti o svém mateřském jazyce jsem získala 
až v roce 2009, po úspěšně ukončeném ročním 
kurzu Tlumočení znakového jazyka pro neslyšící 
na Filozo�cké fakultě Univerzity Karlovy. Během 
této doby jsem prožila krásné poznání 
o rozdílnostech, shodách, ale i o jednoduchosti 
či složitosti mezi znakovým jazykem
a mluvenou češtinou. Z lingvistického pohledu 

jsem teorii doslova nasávala jako houba
a získala tím určitou odbornost.

KDY JSI ZAČALA PRACOVAT VE SVAZU,
V CNN, o.p.s. A CZTN?
V Pražském spolku neslyšících jsem poprvé 
pracovala na DPP v roce 1988, pracovala jsem 
cca 10 hodin měsíčně a sazba byla 15 korun
za hodinu. Po mateřské dovolené jsem od r. 
1996 v SNN v ČR na plný úvazek, kde pracuji až 
dosud. Do CZTN jsem se přihlásila v březnu 
2004 a působím i zde nadále. V CNN o.p.s. 
působím od jeho vzniku. V důsledku tehdejšího 
výkladu nového občanského zákoníku SNN
v ČR založil obecně prospěšnou organizaci 
(o.p.s.), poskytovatele sociálních služeb, a tím 
tak oddělil spolkovou činnost od 
profesionálního poskytování sociálních služeb. 
Tuto transformaci osobně vnímám jen jako 
změnu hlavičky, poskytování tlumočnických 
služeb to neovlivnilo. Žádné jiné změny
pro klienty ani personální změny nebyly.

LIŠÍ SE NĚJAK TVÁ PRACOVNÍ NÁPLŇ
V UVEDENÝCH ORGANIZACÍCH?
Má práce mimo jiné spočívá v písemné 
komunikaci s klienty, při objednávání, řešení 
změn nebo zrušení tlumočení. Každý večer 

kontroluji, zda mi nepíše klient o nenadálém 
zrušeném tlumočení, vyhledávám si na 
následující ranní tlumočení nejvhodnější spoj
a bez pohledu do diáře se slovy „kam zítra 
mířím“ si nemohu jít lehnout, abych správně 
nařídila svůj ranní budíček. V tom se má náplň 
vůbec mezi CZTN a CNN, o.p.s. neliší.  Jednu 
výhodu ale přeci jen u CZTN vidím. V CNN 
objednávky na tlumočení nepřijímá žádný 
prostředník, tak jako v CZTN operátor, který
s klientem vše potřebné komunikuje
a k tlumočníkovi dorazí poptávka bez jména
a situace klienta. V CNN, o.p.s. jsme klienty 
oslovováni přímo, a tak se objednávky
na tlumočení objevují kdykoliv i ve večerních 
hodinách, o víkendech, svátcích a dovolených,
a některé životní situace klientů se těžce 
odmítají nebo je na nás vyvíjen určitý psychický 
nátlak, abychom důležité tlumočení neodmítli.

TAKŽE JE TO VÝHODNĚJŠÍ PRO KLIENTY?
Přesně tak. Protože odpovědi, zda mohu nebo 
nemohu v poptávaný termín, získají většinou 
dřív než přes prostředníka. Operátora vnímám 
jako určité síto, přes které se upřesňují bližší 
informace, kdy já jako tlumočník dostávám 
�nální a kompletní objednávku. Pokud v daný 
termín nemohu, tak s nevědomostí závažnosti 
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dané poptávky a anonymity se mi lépe a v klidu 
odmítá přijetí tlumočení bez ovlivňování
ze strany klienta. V CNN pro jedno objednané 
tlumočení proběhnou min. dvě až tři sms 
zprávy, než získám veškeré potřebné údaje
k tlumočení a ty se mohou trousit i celý den či 
dva. Mnoho klientů si myslí, jak je naše práce 
jednoduchá, mají naivní představy
o tlumočnické profesi, ale když klientovi popíši 
pár mých pracovních dnů, názor velmi rychle 
změní a vlastní práci by pak neměnili.

MŮŽEŠ NÁM POPSAT NĚJAKÝ ZAJÍMAVÝ 
PŘÍPAD Z TVÉ TLUMOČNICKÉ PRAXE?
To, že v CNN, o.p.s. jsou klienti napojeni
na tlumočníky přímo, díky služebním 
telefonům, se nám podařilo nedávno přes tři 
další osoby, na dálku, zachránit život 
osamělému seniorovi a společnými silami 
přivolat záchranku a dostat ho včas
do nemocnice. Dostat se do domu bez světelné 
signalizace, do bytu klienta, nebylo vůbec 
jednoduché. Kdybych neměla uložené tel. číslo 
na majitele domu, klient by na místě zemřel.  Být 
u zrodu nebo skonu života, diskriminace nebo 
vnímat manipulaci či ovlivňování lidských 
osudů s člověkem zamává. V komunitním 
tlumočení je zajímavých, veselých, smutných

i tragických situací mnoho.  Kromě komunitního 
tlumočení se pohybuji i v dalších oblastech. 
Tlumočím studentům na VŠ, v politice, u soudu 
a na policii, ve vězení, u prezidenta, v různých 
�rmách a institucích, které si tlumočníka 
objednají. Slyšela jsem i názor, že tlumočník 
(jakýkoliv i mluvených jazyků) je vlastně 
odborník na všechny profese, osobně mám 
zkušenosti, které by toto tvrzení mohly potvrdit 
i vyvrátit. Tlumočník se také dostává do situace, 
kdy on je ten, který přemýšlí, o čem si to ti dva 
vlastně povídají nebo v situaci překladatele 
nepřeloží správně odborné terminologické 
ekvivalenty. Ale je pravdou, že díky své profesi, 
kdy se dostávám do různých tlumočnických 
situací, získávám mnohem širší rozhled
v mnoha oblastech nebo se dostanu na místa, 
která bych v soukromém životě neměla 
možnost poznat.

JAKÉ JSOU TVÉ PLÁNY DO BUDOUCNA?
Plány mám spíše skromné, pracovní křídla více 
nerozpínat, spíš naopak, teď už chci více myslet 
na sebe. Má profese a zkušenosti, ale i okolnosti 
mě vedly k aktivnímu zapojování se v různých 
oblastech. Například při prosazování práv
a potřeb neslyšících, v oblasti profese 
tlumočníka znakového jazyka u nás nebo jsem 

oslovována k různé spolupráci. Několik let jsem 
byla členem Expertní komise pro otázky 
tlumočení (EKOTN), připomínkuji legislativu 
související s tlumočením, upozorňuji na špatné 
příklady z praxe v tlumočnických situacích, 
re�ektuji realitu a případně navrhuji řešení. 
Dobrovolnickou práci vykonávám i s přípravou 
a realizací nebo tlumočením na 
celorepublikových setkání tlumočníků 
znakového jazyka, které letos proběhne
už 6. rokem, přes 10 let jsem působila jako 
vedoucí letních táborů a také jako praktikant
za totality, spolupracovala jsem přes 10 let
s Pantomimou S. I. v Brně, aktivní jsem i ve 
sdružení slyšících potomků neslyšících rodičů 
nazývanou zkratkou CODA.

A JAK RELAXUJEŠ?
V osobním životě mám mnoho aktivit. Miluji 
sport, hudbu, tanec, turistiku a cestování, ráda 
vyrazím s přáteli, ale také si ráda udělám čas jen 
pro sebe u knížky nebo jógy. Většina mých 
aktivit v osobním životě patří i k mé 
psychohygieně, ale jóga mi navíc pomáhá
v současném hektickém světě se zastavit, 
setřást stres a napětí, pohladit se na duši a vidět 
také sama sebe.

Veronika Cézová
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TRUTNOV: KRKONOŠSKÉ TOULKY
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR – Oblastní organizace Trutnov, p.s. v srpnu a v září v rámci svých aktivit celodenních výletů pro osoby
se sluchovým postižením zrealizoval za hezkého počasí akci po hřebenech Krkonoš z Pomezní boudy – Sněžka – Pec pod Sněžkou.

Náročnou trasu dlouhou 12 km jsme zvládli dle svých fyzických sil na výbornou se zážitky navzdory rozmarům počasí. Z Pece jsme se vrátili autobusem 
do Trutnova, kde jsme výlet zakončili posezením v restauraci a pivovaru Krakonoš.

Další akcí bylo poznávání horského střediska Špindlerův Mlýn a účast na gastronomickém festivalu v horském středisku. Počasí nám sice nepřálo, ale 
užili jsme si nádherného prostředí Krkonošských hor se setkáním s Krakonošem. Na obou akcích jsme se sešli v počtu malých skupin odvážlivců a moc 
jsme si výlet užili!

Miroslav Pačesný

20



AKCE NAŠICH SPOLKŮ

BEROUN: SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SE STAROSTOU MĚSTA
V obřadní síni berounské radnice proběhlo setkání s představiteli organizací poskytujících sociálně – zdravotní a návazné služby v našem městě, které 
se uskutečnilo ve středu 5. září 2018 od 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Beroun. Všechny přítomné přivítal starosta města Ivan Kůs
a osobně jim tak poděkoval za jejich dosavadní práci.

Někteří byli za dlouhodobou činnost v sociální oblasti ve prospěch potřebných spoluobčanů odměněni, konkrétně ředitelka Klubíčka Alena Pecková
a ředitelka berounské pobočky Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Dagmar Radilová. Na tomto setkání všichni přítomní zhodnotili 
dosavadní spolupráci a její zaměření do budoucna.

Za celý Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR bychom rádi poděkovali berounské pobočce za skvělou dlouholetou práci pro klienty
se sluchovým postižením. Moc děkujeme! :)
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MOST: ZHODNOCENÍ OZDRAVNÉHO
POBYTU ČLENŮ
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR – Základní organizace 
nedoslýchavých Most, p.s.

Také letos vyjeli členové Základní organizace nedoslýchavých Most 
na rehabilitační ozdravný pobyt. Cílem jejich týdenního pobytu byla 
SOŠ Blatná v sousedství zámeckého parku.  Každý den jsme začínali 
ranní rozcvičkou, po snídani a dobré kávičce nás již čekal bohatý 
program. Navštívili jsme zámek Blatná, muzeum v Blatné, seznámili 
jsme se s provozem místní likérky, uspořádali jsme celodenní výlet 
do Strakonic a využili jsme i procházky v krásném zámeckém parku 
se stádem daňků, kteří nám žrali z ruky.

Nezapomněli jsme ani na cvičení paměti, procvičování odezírání
a nácvik orientace v přírodě.

Nabrali jsme plno dojmů, krásných zážitků, zlepšili si psychiku a plní 
elánu a dobré nálady jsme se vraceli zpět domů s otázkou, kam 
vyrazíme příští rok.

Tento pobyt se mohl uskutečnit díky poskytnutí dotace
od Statutárního města Most, za což moc děkujeme.

Jana Nová

22



OKÉNKO Z ASNEPU

MEZINÁRODNÍ DEN NESLYŠÍCÍCH
Čtvrtý zářijový víkend byl pro neslyšící ve znamení oslav. Konal
se Mezinárodní den neslyšících, v letošním roce už pošedesáté. Ten první 
se uskutečnil již v roce 1958 a vznikl díky iniciativě Itala V. Leralla, 
tehdejšího tlumočníka a tajemníka Světové federace neslyšících. Kromě 
toho vyhlásila OSN v letošním roce poprvé Mezinárodní den znakových 
jazyků, který každoročně připadne na 23. září.

Mezinárodní den neslyšících nabídl po celém světě řadu kulturních, 
zábavních a sportovních akcí nejen pro neslyšící, ale též pro slyšící 
veřejnost. Hlavním cílem bylo šířit osvětu o světě neslyšících.

„Máme velkou radost, že se oslavy Mezinárodního dne neslyšících konají již 60 
let. V letošním jubilejním roce jsme navíc poprvé slavili i Mezinárodní den 
znakových jazyků. Tento den je svátkem pro všechny lidi na světě, kteří ke své 
komunikaci používají některý z mnoha znakových jazyků. Protože tyty 
znakové jazyky (např. český ZJ – ČZJ, americký ZJ – ASL, britský ZJ – BSL
a další) mnohdy nebyly a někde dosud nejsou ve svých zemích uznány jako 
plnohodnotné jazyky. Jedná se tedy opravdu o velmi důležitý milník v historii 
neslyšících uživatelů znakových jazyků. V některých zemích již mají i den 
svého národního znakového jazyka. V ČR je ČZJ uznán zákonem již 20 let,
od roku 1998. Den ČZJ zatím nemáme. O jeho zavedení budeme spolu
s ASNEPEM usilovat a již máme vytipované vhodné, významně symbolické 
datum,“ prozradila Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících
a nedoslýchavých osob v ČR.
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Oslavy Mezinárodního dne neslyšících vyvrcholily v sobotu 22. září 2018 v SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Holečkova v Praze 5. Veřejnost (slyšící
i neslyšící) si užila den plný hudebních vystoupení, stánků neslyšících (nejbarevnější stánek měla naše šikovná kolegyně Marie Fišerová z příbramské 
pobočky Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj; nádherný stánek s košíky měl zase Miloslav Červeňák z Pražského spolku 
neslyšících) či soutěží pro děti. A konal se i táborák. Oslavu zorganizoval spolek ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich 
přátel).

Veronika Cézová

FOTO: Šárka Prokopiusová, Veronika Cézová
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POZVÁNKY

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR – Základní organizace Beroun, p.s. pro vás připravila několik 
prima zájezdů:

8. 12. 2018 Vánoční trhy – pevnost Konigstein + Pirna (cena za dopravu 350 Kč, odjezd Beroun, Praha)

2. – 4. 3. 2019 Benátský karneval – Italia (cena za dopravu 1 650 Kč, odjezd Beroun, Praha)

2. – 7. 6. 2019 Rekondiční pobyt Piešťany

6. – 11. 7. 2019 Rekondiční pobyt Piešťany (cena 5 200 Kč, v ceně je zahrnutá doprava, ubytování, plná penze, 6x procedura, 16:00 hod káva
s dortíkem, každý večer zábava)

Bližší info:
Ivana Neuschlová (721 173 117, ivaneuschlova@centrum.cz)

TĚŠÍME SE NA VÁS :)
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NEWSLETTER

Noviny neslyšících vydává Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR je zakladatelem 5 obecně prospěšných společností:
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s.
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s.
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR má 58 pobočných spolků po celé České republice.

Časopis je distribuován zdarma. Pokud i vy ho chcete dostávat do svých e-mailových schránek, napište si o něj na snncr@snncr.cz
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Korektorka: Jana Felgerová, Radka Klinderová

Přispěvovatelé do tohoto čísla: Šárka Prokopiusová, Jana Felgerová, Veronika Cézová, Miroslav Pačesný, Jana Nová, Marie Výprachtická
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