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slovo šéfredaKtorKy

Milé čtenářky, 
Milí čtenáři

Stalo se to na konci února. Právě jsem se chystala na oběd, když mi přišel 
mail. Psal mi nějaký pán. Dostal se k němu časopis Jsem jedno ucho. 

A na poslední straně ho zaujalo, že dubnové číslo bude na téma kochleární 
implantáty.

Nabídl mi, že mohu napsat příběh o jeho synovi. Dvouletém Viktorovi, 
kterému s manželkou nechali v roce implantovat kochleár. 

Okamžitě jsem mu odepsala. A za dva týdny nás čekala schůzka. 
Do poslední chvíle jsem nevěděla, jestli to klapne. 

Radek Vavřík mě upozornil, že jeho manželka čeká druhé miminko 
a každým dnem může jet do porodnice. 

Ráno před naší odpolední schůzkou jsme si termín potvrdili. A v pět hodin 
odpoledne už jsem stála napjatě u domovního zvonku. 

Dlouho se nikdo neozýval. Až po nějaké době zazvonil bzučák. 
„Čekali jsme na vás. Ale zvonek jsme neslyšeli. Ještě, že nás upozornil 

Viki. Ten jediný ho slyšel,“ řekl mi na uvítanou Radek Vavřík. Těžce 
nedoslýchavý. Stejně jako jeho manželka Eva. 

Zvonek slyšel pouze jejich dvouletý Viktor. Syn, který je neslyšící…
Jakmile jsem spatřila Vikiho, okamžitě jsem podlehla jeho kouzlu. Úsměv 

od ucha k uchu, blonďaté vlasy, rarášci v očích. Ten malý klučina si mě 
naprosto podmanil. 

A po přečtení jeho příběhu si ho určitě zamilujete i vy…

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=sBEbsEYBPbk&t=175s
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Kochleární implantáty se prolínají celým číslem tohoto časopisu. Ať 
už v Zamyšlení na 300 slov, velkém informačním článku, díky kterému 
proniknete do tajů zařízení, které nahrazuje jeden z lidských smyslů, nebo 
v titulním příběhu Terezy Kawulokové. 

Přestože si někteří potenciální zaměstnavatelé u pohovorů ani nevšimli, 
že má Tereza praktickou hluchotu, když posléze řekla, že má kochleární 
implantát, mnozí ze spolupráce vycouvali. Prý k práci grafičky potřebuje 
telefonovat…

Roky strávené v Pražském deníku mě naučily, že grafička potřebuje jediné. 
Přesné zadání. To jsme jí my – novináři – vždycky museli detailně sepsat 
do mailu. Když něčemu nerozuměla, napsala nám opět mail. A to už muselo 
být, aby za námi přišla do kanceláře a chtěla si něco ujasnit.

Tohle všechno by Tereza Kawuloková zvládla. Skvěle mluví, skvěle odezírá. 
Má úžasné nápady (proto se také vždy dostala až k osobnímu pohovoru, 
protože svými návrhy pokaždé potenciální zaměstnavatele uchvátila), je 
flexibilní a pečlivá. Ale vždycky to ztroskotalo na tom, že by prý musela 
telefonovat. 

Nemusela. Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod…
Mimochodem, Ludwig van Beethoven již od svých třiceti let začal ztrácet 

to nejcennější, co hudební skladatel má. Ano, sluch. A jeho první reakce? 
Zoufalství. Údajně uvažoval i o sebevraždě. Postupně však začal nad svým 
postižením vítězit. 

A jen díky tomu svět nepřišel o taková fenomenální díla jako je Symfonie 
č. 9, klavírní skladba Pro Elišku či symfonie Eroica. 

Milé čtenářky, milí čtenáři, přeji vám inspirativní počtení.
A buďte jedno ucho!

Vaše Veronika

text — Veronika CézoVá,

tisková mluvčí Svazu neslyšících 

a nedoslýchavých osob v ČR

ilustrace — ShutterStoCk
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osobnost

Byl jí rok. A rodičům začalo být 
divné, že nereaguje, když na ni 

zavolají. To, že by neslyšela, si ale 
nějaký čas nepřipouštěli. Na někte-
ré zvuky totiž Tereza Kawuloková 
reagovala.

„Když třeba někdo třísknul dveř-
mi, otočila jsem se. Ale bylo to tím, 
že se zvednul průvan, ne že bych 
slyšela ten zvuk. Proto rodiče dlou-
hou dobu neměli pocit, že by bylo 
něco špatně.“

Maminka Terku ale přece jen na-
konec vzala k doktorovi. A verdikt 
zněl: praktická hluchota.

„Dostala jsem oboustranně slu-
chadla, měla jsem zavěšenou kra-
bičku na krku. S mamkou jsme 
často chodily k logopedce, kde jsem 
procvičovala výslovnost. A že dnes 
mluvím, jak mluvím? To všechno 
je díky mamce. Nechodila do práce 
a věnovala se mi na sto procent.“

Velká slovní zásoba
Terka připouští, že to měla její ma-
minka jednodušší v tom, že ji nemu-
sela do ničeho nutit. „Ráda jsem si 
četla pohádky, v dětských časopi-

sech Mateřídouška a Sluníčko jsem 
dělala různé doplňovačky… Díky 
tomu jsem získala velkou slovní zá-
sobu.“

Když se rodiče rozhodovali, 
která základní škola bude nejlepší, 
padla volba na školu pro sluchově 
postižené v Ostravě. 

„Jelikož pocházím z Třince, mu-
sela jsem být přes týden na interná-
tu. Já ale chtěla být doma s rodinou, 
proto se naši rozhodli, že zkusím 
běžnou školu pro slyšící v Třinci – 
Oldřichovicích. Byla to taková ves-
nická třída s méně dětmi, takže bylo 
jasné, že na mě budou mít učitelky 

více času. Když jsme pak zjistili, že 
mi učení jde, na první stupeň jsem 
přešla do školy v Třinci, kterou jsem 
měla hned za barákem. Moc ráda 
na ty léta ve škole vzpomínám. Měli 
jsme skvělou partu, učitelé i učitel-
ky se mi přizpůsobili…“

Setkala se Terka na škole se ši-
kanou? „Naštěstí ne. Jasně, že ob-
čas někdo řekl – Jo, ty myslíš tamtu 
hluchou – ale to se mě nedotklo, to 
jsem nebrala jako urážku.“

Jelikož byla pilná, pečlivá a měla 
skvělé známky, její další kroky ji 
zavedly na gymnázium v Třinci. 
Co nestihla během přednášek, to si 
doma dostudovala. 

Na přednáškách  
jsem seděla, ale…
Horší to však bylo na Vysoké ško-
le báňské v Ostravě, kde studovala 
obor Účetnictví a daně. „Na vysoké 
už nebyly malé třídy, při přednáš-
kách jsme seděli ve velkých sálech 
s pódiem. Učitel stál za řečnickým 
pultem, seděla jsem pokaždé vepře-
du, abych aspoň něco slyšela. Až 
úporně jsem se soustředila, abych 

Tereza  
KawuloKová: 
U pohovorů si něKteří  
zaměstnavatelé ani nevšimli, 
že MáM praktickou hluchotu

Čas od času  

tedy telefonuji 

a užívám si to.  

Se sluchadly  

by to bylo  

nemyslitelné.

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=INIpm5nVhuE&feature=youtu.be
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„Proč žít celý život v tichu, když možná máte i vy možnost začít slyšet…“ To vzkazuje Tereza Kawuloková všem, kteří se obávají implantace KI.  

Foto: Veronika Cézová
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z výuky něco měla. Bolela mě často 
hlava, nebylo mi dobře… Ale pro-
tože jsme museli splnit docházku, 
na mnoho přednášek jsem sice cho-
dila, ale moc jsem z nich neměla. 
Dohánět učivo jsem pak musela sa-
mostudiem.“

Stálo ji to spoustu sil, skripta 
četla pořád dokola… „Byly chvíle, 
kdy jsem toho měla fakt po krk, 
nebavilo mě to… Ale hodně mi 
pomohla organizace Slunečnice, 
která pomáhá handicapovaným 
studentům. Zajistili mi materiály, 
doučování matematiky a angličti-
ny, kde jsem měla problém s ode-
zíráním…“ 

Prezenční bakalářské studium 
tak bylo paradoxně pro Terku dale-
ko složitější než to navazující magi-
sterské. „Tam už jsem jezdila na vý-
uku jen v pátek a v sobotu, bylo to 
tedy koncentrovanější a odpadla mi 
tak spousta přednášek, které jsem 
ve škole jen proseděla a stejně jsem 
si to pak musela doma nastudovat.“

Během vysoké školy si našla 
brigádu kousek od domu. Zpraco-

vávala faktury, fotila produkty na  
e-shop… A poprvé také nakoukla 
pod pokličku grafice. Po půl roce ale 
byla nucená brigádu opustit, neboť 
jí studium a samostudium dávalo 
hodně zabrat.

První práce? V neziskovce
Po vysoké škole si dopřála poslední 
velké prázdniny, aby si odpočinula 
a nabrala sílu na pohovory. „Psala 
jsem do mnoha firem, ale většina 
z nich – pokud odpověděla – mi 
napsala, že mě sice nevezmou, ale 
zařadí si mě do databáze uchazečů 
a případně se ozvou. No… Už se ni-
kdy neozvali…“

Pak napsala do neziskovky Tri-
anon, která se zabývá recyklací od-
padů a zaměstnává hlavně dělníky 
po pracovních úrazech. Hned ji 
vzali.

Terky uplatnění bylo široké. „Dě-
lala jsem granty, dotace, spolupra-
covala jsem s Úřadem práce, navr-
hovala jsem grafický design letáků, 
pozvánek… Za čtyři roky, co jsem 
tam pracovala, jsem postupem času 

zjišťovala, že mě více než systema-
tická stránka baví ta kreativní, kde 
mohu využít svou představivost.“

Setkání, které jí změnilo život
V Trianonu ji jednoho dne posla-
li do Prahy na konferenci Národní 
rady osob se zdravotním postiže-
ním. Terka přišla velmi brzo, a tak 
kolem ní bylo všude spousta vol-
ných židlí. A najednou si přímo k ní 
chtěla sednout nějaká žena. 

Zeptala se, jestli tam má Terka 
místo. „Promiňte, co jste říkala? Špat-
ně slyším…“ otočila se na ni Terka.

A z neznámé ženy se vyklubala 
Věra Skopová, tehdejší předsedkyně 

SUKI – Spolku uživatelů kochleární-
ho implantátu.

„No to je náhoda! Můj syn Ši-
mon také špatně slyší!“ dostalo se jí 
odpovědi od Věry.

Začaly se spolu bavit. Věru za-
jímalo, proč nemá kochleární im-
plantát. Terka přiznala, že jí lékařka 
řekla, že má poškozený sluchový 
nerv. V jejím případě by tedy opera-
ce neměla smysl.

Adrenalinu se Tereza nevyhýbá ani na dovolené. V Řecku se nedávno projížděla na motokárách.
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Spousta otázek, 
spousta odpovědí
„Na to mi Věrka řekla, ať si ještě 
určitě zajdu jinam na vyšetření. 
A propojila mě s ředitelkou Nadač-
ního fondu Dar sluchu Gabrielou 
Dänemarkovou, která jako já po-
chází z Třince. Sešly jsme se, uká-
zala mi maketu kochleárního im-
plantátu, přiblížila mi, jak probíhá 
operace, jak se vnitřní část zavádí 
do hlemýždě, jak se musím o vnější 
část starat, jak často bych chodila 
na nastavování zvukového proce-
soru, jak probíhá pooperační re-
habilitace, jak se člověk učí znovu 
slyšet… A že je to běh na dlouhou 
trať.“

Terka si dala čas na rozmyšle-
nou. Na sociálních sítích hledala 
uživatele kochleárního implantátu. 
„Přes jednu známou jsem dosta-
la kontakt na kluka, který měl mít 
značku kochleárního implantátu, 
který jsem si vybrala. Známá se 
však spletla a já zjistila, že ten kluk 
má úplně jinou značku. Nakonec se 
z nás stali partneři. A když se Mar-
tin kvůli pracovním příležitostem 
přestěhoval z Napajedel do Prahy, 
i já jsem ukončila práci v Českém 
Těšíně v Trianonu a přestěhovala se 
za ním.“

V metropoli zamířila do nezisko-
vé organizace Maturus, ve které už 
řadu let funguje tréninkové zaměst-
nání pro handicapované, kteří chtějí 
pracovat v oboru grafika.

Grafika ve Wordu
„Jsem ráda, že mě přijali. Když jsem 
měla zpracovat na pohovor grafické 
zadání, udělala jsem ho ve Wordu, 
protože jsem neměla žádné grafické 
programy,“ směje se Terka.

V neziskovce byla od března 
do konce října. Tedy i v době, kdy 
Maturus připravoval grafickou po-
dobu naší knihy Jsem jedno ucho, 
která vznikla k příležitosti 150. vý-
ročí Pražského spolku neslyšících. 
A na „svědomí“ měli grafici z Matu-
ru i brožuru spolku.

Úplně od nuly
Zatímco dva kolegové měli už menší 
zkušenosti, s kolegyní se učila Ter-
ka grafiku úplně od nuly. „Ilustra-
tor, InDesign, Photoshop… Za půl 

roku jsem se naučila základy, které 
mi stačily k tomu, abych získala po-
zici v klasické firmě.“

Cesta k tomu však byla složitěj-
ší, než si Terka myslela. „Měla jsem 
naivní představu, že nebudu mít 
problémy najít práci v Praze. Bohu-
žel to tak ale nebylo a musela jsem 
slevit ze svých nároků.“

Oslovila deset firem, kam poslala 
životopis. Z některých jí ani neode-
psali, z některých jí poslali zadání 
grafického úkolu mailem. „Jelikož 
jsem ještě byla zaměstnaná v Matu-
ru, úkol jsem nevyplnila třeba ten 
den, co mi to poslali, ale až s ma-
lým zpožděním. Vždycky jsem ale 
splnila stanovený termín. Přesto mi 
všude odepsali, že už mají někoho 
jiného. Nebo mě i pozvali na poho-
vor, tam jsem viděla, že komunika-
ce face to face není problém, slíbili, 
že se ozvou, ale pak mi napsali, že 
nakonec vybrali někoho jiného.“

Netelefonujete? Tak to je smůla…
A pak tu bylo jedno z největších vy-

davatelství, které jí poslalo zadání 
vytvořit dva inzeráty do novin. „Moc 
se jim líbily, pozvali si mě na po-
hovor. Tam mi řekli, že je to hodně 
stresová pozice, kde se hodně tele-

fonuje… A zeptali se mě, jestli by to 
byl problém… Přestože jsem si mys-
lela, že grafik řeší zadání přes maily, 
oni řekli, že je pro tuto pozici pod-
mínkou telefonovat. A nabídli mi 
jen externí spolupráci. Tu jsem ale 
musela odmítnout, protože nemám 
notebook s grafickými programy…“

Psala někdy Terka do životopisu, 
že má problém se sluchem? „Ni-
kdy!“ zhrozí se. „Většina lidí má bo-
hužel stále předsudky, že když člo-
věk neslyší, tak neumí mluvit, nebo 
se bojí, že by na něj museli znako-
vat, nebo psát na papír… Nikdy to 
tedy nepíši.“

Když mi volají, dělám, 
že nemohu hovořit
A protože stále bojuje s předsudky 
zaměstnavatelů, musela se v tom 
naučit chodit. A nediskvalifikovat 
se dopředu. „Na inzerát firem jsem 
vždy odpovídala mailem. Občas se 
stalo, že na pohovor zvali telefonic-
ky. Telefony ale nezvedám, takže 
dělám, že jsem nedostupná. Napíši 

Kdykoli jí během zimy vyjde čas, jezdí si Tereza vyčistit hlavu na hory. 
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sms, že momentálně nemohu hovo-
řit, aby to vypadalo, že jsem třeba 
na školení a poprosím, ať mi pošlou 
e-mail.“

Když ale firmy i přesto zavola-
jí, Terka jde s pravdou ven. „Řeknu 
tedy, že mám problém se sluchem, 
že preferuji písemnou komunikaci. 
Většina z nich se toho nezalekne 
a pozve mě na pohovor. Ten už pak 
ale nevyšel…“

Terka má už přes rok kochleární 
implantát, mluví perfektně, takže 
u pohovoru mnoho potenciálních 
zaměstnavatelů ani nepoznalo, že 
má problémy se sluchem. „Někteří 
možná poznali, že mluvím trošku 
jinak… Většina ale nic nepoznala. 
Když jsem pak na konci pohovorů 
přiznala, že mám praktickou hlu-
chotu, byli překvapení, že s nimi 
normálně mluvím.“

Na operaci jsem se těšila
Kdyby Terka neměla kochleární im-
plantát, náš rozhovor by nikdy ne-
byl tak bezproblémový. Díky opera-
ci se Terce doslova otevřel po třiceti 
letech svět zvuků. „Z operace jsem 
proto neměla strach. Těšila jsem se, 
protože jsem věděla, že konečně 

budu slyšet lépe a komunikace už 
pro mě nebude takový problém.“

Měsíc po operaci musela mít 
ucho v klidu, vůbec nic neslyšela. 

Po měsíci dostala zvukový procesor 
– vnější část kochleárního implantá-
tu, který jí lékaři aktivovali.

„A moje první dojmy? Trochu 
zklamání,“ říká Terka upřímně. 
„Přestože jsem byla dopředu upo-
zorněna, že uslyším ze začátku 
nepříjemné zvuky, že nebudu rozu-
mět… Přesto se dostavilo rozčaro-
vání. Věděla jsem ale, že se poslech 
časem zlepší a že musím být trpě-
livá… Přesto jsem měla ze začátku 
chuť si zvukový procesor sundat,“ 
směje se.

Terka to ale neudělala. Vydržela. 
A výsledek se dostavil. Po třech mě-
sících a častých návštěvách logope-
da začala rozumět. 

Implantát na druhé ucho? 
Přes milion korun
Na pravé straně má kochleární 
implantát, na levém uchu má slu-
chadlo, aby stimulovala sluchový 
nerv. „Samozřejmě bych ráda měla 
kochleár i na druhém uchu, ale 
v současné době nejsou pojišťovny 

moc ochotné přispívat i na druhou 
stranu. Většinou se oboustranně im-
plantují především malé děti. U do-
spělých totiž přínos není tak vyso-
ký. Dospěláci už nemají tak tvárný 
mozek…“

A kdyby si Terka chtěla opera-
ci uhradit sama? „Tak to nehrozí,“ 
směje se. „Samotný kochleár, ope-
race, rehabilitace… V průměru bych 
si musela připravit tak 1,2 milionu 
korun.“

Telefonovat? Se sluchadly 
nemyslitelné
Díky kochleárnímu implantátu 
může Terka poprvé v životě telefo-
novat. „Ale jen s rodinou či příte-
lem. Oni ví, jak se mnou mají komu-
nikovat, že mají mluvit pomalu… 
Čas od času tedy telefonuji a užívám 
si to. Se sluchadly by to bylo nemy-
slitelné.“

Věcí, které po třech dekádách 
slyší, je spousta. A tak je nasnadě 
otázka, jestli někdy nelituje, že ne-
měla kochleární implantát dříve.

„Samozřejmě, že mě to mrzí. Od-
malička jsem chodila k jedné ušní 
lékařce. Když tedy řekla, že mám 
poškozený sluchový nerv a kochleár 
mít nemohu, věřila jsem jí to. Mrzí 
mě, že jsem o tom nevěděla dříve. 
Ale zároveň jsem vděčná za to, že 
se to nakonec povedlo a mám ho. 
A proto všem, kteří o kochleáru uva-
žují a bojí se, že by jim nepomohl, 
vzkazuji: Zkuste ještě jiného dok-
tora. I oni jsou jenom lidé a mohou 
se mýlit. Nebojte se a zajděte na vy-
šetření ještě jinam… Vždyť proč žít 
celý život v tichu, když možná máte 
i vy možnost začít slyšet…“ ×

text — Veronika CézoVá 

foto — arChiV terezy kawulokoVé, 

Veronika CézoVá

Hurikán Tereza. :-) V Letňanech létala v jediném větrném tunelu v České republice, kde proudí 

vzduch rychlostí až 270 km/h, což je rychlost opravdového hurikánu.
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Kochleární implantát (KI) je zázrak! Z neslyšícího 
je jako mávnutím proutku slyšící! Pokaždé, když 

na podobnou větu narazím, zatrne mi.
Je to medicínský zázrak. Je úžasné, co rozvoj tech-

nologie lidem přináší. Ale pozor. Slyšícího člověka ze 
svého nositele neudělá.

Implantovaný člověk je stále osobou s postižením 
sluchu. Stále je osobou „neslyšící“. Stačí si KI vyndat 
před plaváním. To je maličkost. Co když se ale 
rozbije? To už nemá okamžité řešení. Nositel KI musí 
být schopen plnohodnotně fungovat a komunikovat 
i během těchto nepříjemných období, bez KI. Jak? 
Umět kromě mluvené řeči i znakový jazyk. Umět 
skvěle odezírat. Nebo si umět objednat sociální službu 
simultánní přepis mluvené řeči nebo tlumočníka 
znakového jazyka. 

Světové organizace neslyšících říkají: kochleární 
implantát – ANO, ale… 

Implantované dítě je pořád dítě se sluchovým posti-
žením. Není slyšící. Musí se učit, kromě mluvené řeči, 
i znakový jazyk, protože kdykoliv může jinou formu 
komunikace potřebovat. A to se v Česku, bohužel, neří-
ká. Ani nedodržuje. 

Kdyby se toto doporučení dodržovalo a děti s KI se 
učily i znakovat, věřím, že by neexistovala averze mno-
hých členů naší neslyšící komunity vůči KI. Neslyšící 
by se totiž nemuseli bát o svůj krásný jazyk. 

V tomto čísle časopisu Jsem jedno ucho vyprávějí 
neslyšící rodiče o svém neslyšícím synovi, kterého 
nechali implantovat. Na sociálních sítích se objevil 
názor, že jde o výjimku, že mnoho neslyšících rodičů 
své neslyšící děti ze sobeckých důvodů implantovat 
nenechá. 

Myslím, že to tak není.
Mnoho neslyšících rodičů by své neslyšící děti dalo 

implantovat, aby jim umožnili slyšet, kdyby se však 
od lékařů či svého okolí nedozvídali, že po implantaci 
nesmí dítě učit znakový jazyk. Jejich jazyk!

Až se toto změní, věřím, že mnozí neslyšící rodiče 
budou za možnost implantovat své dítě rádi. A slyšící 
rodiče budou vědět, že jejich dítě i s KI potřebuje umět 
i další věci. Třeba znakový jazyk. ×

zamyšlení na 300 slov 

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

text — Šárka ProkoPiuSoVá

ilustrace — ShutterStoCk

https://www.youtube.com/watch?v=zVNYHT7FYvE&feature=youtu.be
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Jedná se o neuroprotézu, která 
nahrazuje nefunkční vláskové 

buňky ve vnitřním uchu, jejichž 
poškození je jednou z nejčastěj-
ších příčin těžké až úplné ztráty 
sluchu.

První pokusy s elektrickou sti-
mulací vedoucí k vnímání zvuku 
prováděl již koncem 18. století 
Alessandro Volta. První skutečná 
implantace elektrody u neslyšící-
ho pacienta proběhla v roce 1957 
ve Francii a podíleli se na ní An-
dré Djourno and Charles Eyriès. 
V 60. letech se v USA experimento-
valo s jednokanálovými kochleární-
mi implantáty.

Největší průlom v oblasti koch-
leárních implantací přišel v letech 
1977 a 1978, kdy nezávisle na sobě 
vyvinuly vícekanálové kochleární 
implantáty týmy z Rakouska (Inge-
borg a Erwin Hochmairovi) a Aus-
trálie (Graeme Clark). Vícekanálové 
implantáty se ukázaly být vhodnější 
než jednokanálové, a práce obou 
týmů jsou tak považovány za stěžej-
ní milník na poli kochleárních im-
plantací.

Dnes je na celém světě přibližně 
půl milionu uživatelů kochleárního 
implantátu. V České republice se 
implantuje od roku 1993 a kochle-
ární implantát zde má v současné 
době více než 1000 lidí. Nesmíme 
ale opomenout ani fakt, že koncem 
80. let pracovali vědci v tehdejším 
Československu na vývoji vlastní-

ho kochleárního implantátu. První 
implantace československého jed-
nokanálového kochleárního im-
plantátu proběhla v roce 1987.

Kochleární implantát se skládá 
ze dvou částí, vnitřní a vnější
Vnitřní část kochleárního implantá-
tu tvoří přijímač a svazek elektrod. 

Kochleární
iMplantáty

Kochleární implantát je v současné době jediným zařízením,   
které dokáže nahradit jeden z lidských smyslů. sluch.

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=WPwHk9NM37Q&feature=youtu.be
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Zavádí se během operace, kdy se 
přijímač vkládá za ucho pod kůži 
a svazek elektrod se zavádí do hle-
mýždě (latinsky kochlea, odtud také 
název kochleární implantát). V hle-
mýždi jsou prostřednictvím elek-
trod stimulována vlákna sluchové-
ho nervu, po nichž signál putuje až 
do mozku. 

Vnější část sestává ze zvukové-
ho procesoru a vysílací cívky. V sou-
časné době existuje více variant 
zvukových procesorů: nejběžnější 
je tvořena procesorem, jenž vypadá 
jako sluchadlo a nosí se za uchem, 
a od něj vedoucím kabelem k vysí-

lací cívce (viz obr.). Na popularitě 
během posledních let získávají i tzv. 
single-unit procesory, kde je proce-
sor i vysílací cívka v jednom celku, 
který uživatel nosí na místě, kde má 
implantovanou vnitřní část. Cívka 
či single-unit procesor drží na svém 
místě díky magnetické přitažlivosti 
– jak implantát, tak i cívka v sobě 
mají magnet.

Zvukový procesor obsahuje 
mikrofon, který zachytává zvuky 
z okolního prostředí, ty pak pro-
cesor analyzuje a převádí na di-
gitální signál. Prostřednictvím 
vysílací cívky jsou tyto signály pře-

neseny do implantovaného přijíma-
če a z něj putují do svazku elektrod 
v hlemýždi, kde jsou pomocí elek-
trod předány sluchovému nervu. 
Funkční sluchový nerv je jednou 
z hlavních podmínek pro kochle-
ární implantaci, kterou musí kan-
didát splňovat.

Zvukové procesory, tj. vněj-
ší části kochleárního implantátu, 
prochází neustálým technologic-
kým vývojem. Do budoucna tak lze 
očekávat mnohem sofistikovanější 
a miniaturnější technologie. Vnitřní 
části kochleárního implantátu jsou 
navrženy tak, aby vydržely celý ži-
vot a aby byly kompatibilní i s no-
vějšími procesory.

Kochleární implantace se prová-
dí ve všech věkových kategoriích, 
jak u malých dětí, tak i u pacientů 
vyššího věku, pokud byla splně-
na kritéria pro implantaci. Lze jej 
obecně doporučit osobám, kterým 
sluchadla nepřinášejí žádný uži-
tek, nebo u nichž dochází ke zhor-
šování sluchu. ×

Zdroje:

www.mycimply.com; www.medel.com;  

www.suki.cz

Wikipedia Cochlear implant;  

https://www.cic-berlin-brandenburg.de/

history-of-the-ci/

text — kateřina noVá, Martin truhlář, 

tereza kawulokoVá

foto — koChleární iMPlantát  

Martina truhláře
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PŘÍBĚH VIKTORA VAVŘÍKA

„Crrrrrrr.“ Stojím na Proseku 
u paneláku, kde bydlí Vavří-

kovi. Po chvíli se ozve bzučák, který 
mě pouští dovnitř.

„Čekali jsme na vás. Ale zvonek 
jsme neslyšeli. Ještě, že nás upozor-
nil Viki. Ten jediný ho slyšel,“ říká 
mi na uvítanou Radek Vavřík. Stejně 
jako jeho manželka Eva je i on těžce 
nedoslýchavý.

Zvonek slyšel jejich dvouletý 
Viktor. Syn, který je neslyšící…

Geneticky se k sobě nehodíme
Malý Viki kouká v televizi na Pata 
a Mata. A mezitím Eva a Radek 
vzpomínají na své dětství. „Oba po-
cházíme ze slyšící rodiny. Když jsme 
se našim rodičům narodili a oni zjis-
tili, že máme problémy se sluchem, 
byli z toho nešťastní. Obávali se 
o naši budoucnost, zda se postaví-
me na vlastní nohy. Zda budeme so-
běstační. Neměli o sluchovém posti-
žení žádné informace. Plakali a ptali 
se, proč se to stalo právě jim… My 
už jsme ale naštěstí jiná generace. 
Máme informace. A dokážeme se 
s tím poprat,“ vysvětluje Eva.

Za sluchovým postižením Evy 
i Radka stojí genetika. Konkrétně 
bílkovina connexin 26. „Mám ji já 
i manžel. Otec i matka se tak „blbě“ 
sešli, že nemáme žádnou šanci, aby 
se nám narodilo „zdravé“ dítě. Jsme 
totiž přenašeči i nosiči. Geneticky se 
k sobě tedy vůbec nehodíme,“ smě-
je se Eva a dodává, že každé jejich 
dítě bude mít sluchovou vadu. Jestli 
bude ale jen lehká, střední či těžká, 
to lékaři dopředu nedokáží určit.

Spolu? To jsme si ani jeden 
nedokázali představit
Eva s Radkem byli spolužáci z Ječ-
né. Oba dva zde vychodili školku, 
základní školu i gymnázium pro ne-
doslýchavé. „Kdyby mi někdo v prv-
ní třídě řekl, že spolu jednou bude-
me, asi bych tomu nevěřil. Prskal 
bych smíchy…“ zubí se Radek.

Pověstná jiskra totiž přeskočila 
až v době vysokoškolských studií.

„Ani já bych si nikdy nedovedla 
představit, že právě s Radkem zalo-
žím rodinu,“ usmívá se Eva, která se 
do školky v Ječné dostala později 
než Radek. „Nejdřív mě dali rodiče 

EVA A RAdEK: 
VIKI slyšÍ zVuKy, 
které my nikdy neuslyšíme 

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=SVCqAhaPDfw&t=19s
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Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=SVCqAhaPDfw&t=19s
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do Radlic. Byla jsem tam rok a půl, 
ale byla to hrůza. Ale bylo to i tím, 
že byli rodiče v šoku, že se jim naro-
dilo těžce nedoslýchavé dítě. Hned 
jsem dostala sluchadla, biflovala 
jsem se slovíčka, byla jsem pečená 
vařená na logopedii… Pamatuji si, že 
jsem často brečela… Potom mě naši 
dali do Ječné a už to bylo lepší… 
No a s Radkem? S tím jsem se celou 
dobu míjela. Věděli jsme o sobě, že 
existujeme. Ale tím to končilo.“

Radek je o dva roky starší, a tak 
se s Evou sešel v jedné třídě až 
ve čtvrťáku na gymnáziu. „Na rok 
jsem přerušil studium a vyjel na stu-
dijní pobyt na naši partnerskou ško-
lu v Heidelbergu. A po návratu jsem 
v Ječné nastoupil do třídy, kde byla 
moje budoucí manželka.“

11. 11. 2016
Po maturitě se jejich cesty rozešly. 
On zamířil do Brna na Mendelovu 
univerzitu na obor Zahradní archi-
tektura, ona na Filozofickou fakultu 

Univerzity Karlovy na obor Knihov-
nictví a informační vědy.

„Během vysoké jsme se setkáva-
li na srazech, chodili jsme s ostat-
ními spolužáky na plesy… A právě 
u různých akcí mezi neslyšícími te-
prve přeskočila jiskra. V roce 2015 
jsme se vzali. A na krásné datum – 
11. 11. 2016 – se nám narodil Viki,“ 
vrací se nostalgicky zpátky v čase 
Radek.

Že se jim narodí miminko se slu-
chovou vadou, to oba věděli již před 
svatební cestou, kdy si zašli na ge-
netiku. „Udělali nám krevní testy. 
A zjistili přítomnost connexinu 
26. Byli jsme překvapení, protože 
tu existovala možnost, že bychom 
mohli mít zcela zdravé děti… Ale 
tak nějak jsem podvědomě tušil, že 
nějakou sluchovou vadu od nás děti 
vyfasují… Na druhou stranu jsme 
ale s manželkou příkladem toho, že 
se dá i se sluchovou vadou žít.“

Eva s Radkem věděli, že děti 
chtějí. A dopředu se tak informovali 

nejen o sluchadlech, ale i další mož-
nosti…

„Věděli jsme, že jsou dnes už 
sluchadla na skvělé úrovni. A byli 
jsme smířeni s tím, že můžeme při-
nejhorším počítat i s variantou im-
plantace kochleárního implantátu,“ 
popisuje Radek.

Plodová voda v uších
Během těhotenství chodila Eva 
na klasické gynekologické prohlíd-
ky. A až do porodu se nedalo zjis-
tit, s jakou sluchovou vadou se Viki 
narodí. Proto Eva netrpělivě čekala 
na první vyšetření po porodu. „Se-
střička testovala, jestli Viki slyší. 
A ukázalo se, že vůbec nereaguje. 
Sestřička si tedy myslela, že má jen 
plodovou vodu v uších… Několikrát 
pak vyšetření zopakovala. Když 
byla odezva pořád negativní, poslali 
nás rovnou na foniatrii.“

Pomocí vyšetření ve spánku lé-
kaři Evě a Radkovi potvrdili to, co si 
mysleli. Viki je neslyšící. 

Viki miluje mléko a poplety Pata a Mata.
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„Hned od začátku byl tedy kan-
didátem na kochleární implantát, 
ale nejdříve se muselo i tak zkusit, 
jestli mu nepomohou sluchadla.“

Ve čtyřech měsících dostal slu-
chadla. Nepomohla. Vůbec nic mu 
neříkala. Musel je však nosit ale-
spoň půl roku, což je jedna z pod-
mínek pro kandidáty na kochleární 
implantát. 

A v květnu ho čekalo první ko-
lečko vyšetření. Druhé kolečko 
po doktorech si pak dal s rodiči 
na podzim.

Oboustranná implantace? Brýle 
také nemáte jen na jedno oko
„S Radkem jsme navštěvovali im-
plantační centrum na Mrázovce, 
kde Viki absolvoval různá vyšetře-
ní. Byla tu i možnost zúčastnit se 
odborné přednášky na téma Koch-
leární implantát. Logopedka, psy-
choložka nebo technik, který nasta-
vuje implantáty, nám na přednášce 
poskytli více informací. A tam nám 
také řekli, že pojišťovny proplácí 
všechny kochleární implantáty.

Vybrali jsme si nakonec Nucle-
us 7 od firmy Cochlear, nejnovější 
typ na trhu. A rozhodli jsme se pro 
oboustrannou implantaci,“ popisuje 
Eva.

A Radek ji vzápětí doplňuje. 
„V západní Evropě je oboustran-
ná implantace již běžná. Zjistilo 
se totiž, že přispívá – kromě jiné-
ho – i k lepšímu směrovému sly-
šení. Tady to v Čechách ještě není 
tak moc zavedené, ale když vám 
dá doktor brýle, také je nemáte jen 
na jedno oko…“

Nebyl to ale jen Viki, kterého 
lékaři dopodrobna zkoumali, jestli 
je způsobilý k implantaci kochleár-
ního implantátu. Zátěžovým testem 
prošli i Radek s Evou. 

„Psycholožka po nás chtěla, aby-
chom jí na papír napsali, co si před-
stavujeme pod pojmem implanto-
vané dítě… Proč to vůbec chceme 
a jaké to podle nás bude mít dopa-
dy.“

Čelenka od babičky
Logopedka podrobně zkoumala, 
jestli je Viki vnímavé dítě, jestli 
bude spolupracovat. „A Viki byl zla-
tý, vůbec se nebál,“ říká hrdě Eva.

Lékaři dopředu rodiče informo-
vali o přínosech oboustranné im-
plantace. Ale zmínili také tu stinnou 
stránku. „Upozornili nás, že nákla-
dy na provoz budou dvojnásobné. 
Ale naštěstí – ťuk ťuk – zatím žádný 
kabel od cívky k řečovému proceso-
ru Viki nezlomil. A velkou zásluhu 
na tom má i čelenka, kterou nám 
udělala babička. Vyzkoušeli jsme 
mu ji na zkoušku a osvědčila se. 
Viki jezdí na odrážedle, blbne, lítá 
všude možně, ale díky čelence vše 
drží tam, kde má,“ popisuje Radek.

Kochleár podle toho, 
u jaké jste pojišťovny
Eva s Radkem dlouho žili v domně-
ní, že si mohou vybrat kochleární 
implantát podle sebe. „Pak jsme 
s hrůzou zjistili, že si můžeme vy-
brat jen podle toho, u jaké pojiš-
ťovny jsme. Chtěli jsme Nucleus 7, 
který je vhodný na sport, je zatím 
na trhu nejmenší, akumulátory vy-
drží až dva dny… Ale u Oborové po-
jišťovny to nešlo. Rozhodli jsme se 

tedy na poslední chvíli – v září, když 
to šlo – přestoupit k VZP. Řekli nám, 
že v době přestupu na jinou pojiš-
ťovnu musí být klientovi více než 
jeden rok. A to mu bylo až v listo-
padu. Ale naštěstí nám to povolili. 
A to už jsme měli dokonce termín 
listopadové implantace! Ale raději 
jsme to odložili právě až na leden. 
Možnost volby kochleárního im-
plantátu pro nás byla rozhodující,“ 
vysvětluje Eva.

Čím dříve, tím lépe. To razí lé-
kaři, kteří implantují kochleární im-
plantát. Viki už měl za sebou sérii 
vyšetření – mimo jiné oční, neurolo-
gické, odběry krve…

A v té chvíli – kdy mu byl rok 
– přišli Eva s Radkem v listopadu 
k lékaři, že mění pojišťovnu a kvůli 
tomu se musí implantace o dva mě-
síce zpozdit.

„Reakce pana doktora nás hod-
ně zamrzela. Rozčílil se, že děláme 
administrativní problémy, na co bu-
deme zbytečně dva měsíce čekat, že 
všechny kochleární implantáty jsou 
kvalitní… Chtělo se mi tam brečet… 
Pan doktor navíc špatně mluví, a tak 
mi sestra pomaleji tlumočila, co pan 
doktor vlastně říká. Nakonec řekl, 
že to je nestandardní postup, ale 
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pokud si za tím stojíme, provede se 
implantace až v lednu.“

Cena? Jako luxusní nové auto
U ošetřujícího lékaře moc pochope-
ní nenašli. „Zato operatér přednosta 
MUDr. Jiří Skřivan, CSc. byl zlatý! 
Pochopil, že jsme synovi chtěli do-
přát to nejlepší…“

A opravdu. Dva implantáty, sa-
motná operace a následná rehabi-
litace. To všechno stálo pojišťovnu 
1,5 milionu korun.

Do operace zbývalo pár týdnů. 
Byly Vánoce a čas návštěv. „Ale Viki 
musel být v pořádku, zdravý, takže 
jsme celé svátky nechodili ani ven. 
Dokonce jsme dostali od kamará-
dů nabídku jet na Silvestra na hory. 
Přestože nás to mrzelo, s díky jsme 
odmítli. A dobře jsme udělali. Celá 
skupina nakonec onemocněla… 
A pro nás v tu chvíli byla přednější 
operace. Na tu musel být Viki na-
prosto zdravý.“

Před samotnou operací čekala 
na Vikiho série vyšetření – očí, mag-
netická rezonance nebo vyšetření 
hlemýždě ve vnitřním uchu. „Je ve-
lice důležité znát anatomii hlemýž-
dě, kam se zavádí elektrody. Zda 
je průchodný či nikoliv. Bylo i pár 

případů, kdy hlemýžď „zkameněl" 
a stal se neprůchodným. Takovým 
dětem pak nebylo možné dát koch-
leární implantát. Ale jedná se jen 
o výjimečné případy,“ popisuje Eva. 
Viki zvládl všechno na výbornou.

Den D
A nastal 8. leden 2018. Původní od-
hady byly, že operace potrvá čtyři 
hodiny. Nakonec to bylo téměř šest.

„Ty pocity, když vám odváže-
jí malé, čtrnáctiměsíční miminko 
na sál… Vy víte, co ho čeká… To se 
nedá popsat…“ říká Eva, zatímco se 
jí oči zalévají slzami. Více jak rok 
staré vzpomínky do očí vhánějí sl-
zičky i Radkovi. Ta chvíle je tak sil-
ná, že stejný osud potkává i mě…

„První noc byla velmi náročná. 
Viki brečel, vyváděl. Byl na JIPce. 
Druhý den ho už nebavilo ležet, na-
štěstí se rychle hojil, takže již brzy 
trávil veškerý čas v herně na lůžko-
vém oddělení, kde si oblíbil dětský 
vysavač a domeček. A tím, že neměl 
ani žádné otoky, pustili nás z ne-
mocnice za pět dní,“ vypráví Radek.

Viki měl rodiče stále na blízku. 
„Rodiče vždy spí na křesle, a tak 
jsme se s manželkou střídali. Jed-
nou jsem tam spal já a manželka 

se jela domů vyspat, pak jsme se 
vystřídali. Bylo to hodně psychicky 
náročné.“

Operace, to je jen začátek
Mnoha slyšícím přijde naprosto 
úžasné (a nepředstavitelné), jak 
může dojít k tomu, že neslyšící dítě 
po operaci začne slyšet…

Ono to ale není tak jednoduché. 
Protože operace, to je jen začátek.

„Slyšet – to není ze dne na den. 
Je to velká mozaika různých stříp-
ků. Předoperační vyšetření, opera-
ce, měsíční absolutní klid po ope-
raci, následná rehabilitace… A když 
se teprve toto všechno spojí, výsled-
kem je, že Viki díky kochleárnímu 
implantátu slyší.“

Viki se hojil opravdu ukázkově. 
Přesto nastalo něco, co Evu s Rad-
kem vyděsilo. „Ve třinácti měsících 
začal jako mnoho miminek chodit. 
A pak nastal šok. Dva týdny po ope-
raci – ve čtrnácti měsících – přestal 
chodit a začal zase lézt,“ popisuje 
Radek, kterého ale uklidnilo, když 
mu lékaři řekli, že tato dočasná 
komplikace postihuje deset procent 
všech implantovaných malých dětí.

„Mozek si totiž musí zvyknout 
na rovnovážné ústrojí… Nakonec 
jsme ale byli rádi, že lezl, protože 
aspoň nemusel nosit helmu. Po im-
plantaci je důležité, aby nespadl. 
Tím, že lezl, měl větší stabilitu. 
A kdybychom ho nechali implan-
tovat třeba až nyní, ve dvou letech? 
To už si vůbec nedovedu předsta-
vit. Všude běhá, je těžké ho udržet 
na jednom místě,“ směje se Eva.

Mléko a vysavač
I když už Viki ve svých dvou letech 
krásně mluví, Eva s Radkem ho učí 
i znakový jazyk. „V Tamtamech 
nám poradili, že je dobré kombi-
novat mluvení a znakování. Že je 
dobré při každé činnosti vyslovit, 
ale zároveň ukázat, co bude násle-
dovat. Neznamená to, že dítě začne 
znakovat, ale tím, že si dopomáhá 
znaky, z něj naopak roste sebevědo-
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mější dítě. V době, kdy jsme zkou-
šeli sluchadla, jsme začali na Vikiho 
znakovat, abychom se s ním mohli 
domlouvat a komunikovat. Aby-
chom společně dokázali pojmeno-
vat pomocí znaků věci, předměty 
a činnosti, než se rozmluví. Zároveň 
mu to pomáhalo určovat, co to je 
za zvuky při poslechu přes implan-
tát. To fungovalo,“ vysvětluje Eva.

Mléko a vysavač. To byly první 
dva znaky, které se Viki naučil. „Pa-
sivně spoustu znaků nasával. Když 
jsme ukázali, že jdeme ven, začal 
si brát boty… Koukal nám zároveň 
na pusu, jaká slova říkáme… A už 
po dvou měsících od implantace se 
začal otáčet na jméno Viki,“ říká Ra-
dek.

První slovo bývá u malých dětí 
většinou až po roce od implantace. 
„Ale naše logopedka viděla, jak je 
Viki šikovný, a tak odhadla, že se 
mu to podaří dříve. Měla pravdu. 
Zvládl to už v létě, půl roku po im-
plantaci,“ popisuje hrdě Radek a do-
dává, že už nyní je Viki v mnoha 
ohledech napřed před vrstevníky.

„Podle poslední návštěvy 
na kontrolním vyšetření na Mrázov-
ce v některých ohledech už před-
běhl i slyšící vrstevníky… A to ho 

nijak nedrilujeme… On sám se chce 
učit, je fakt šikovný. Nepotřebuje, 
abychom mu stáli za zády. To nám 
řekla i logopedka, že Viki nikdy 
nebude ten, který by byl schopen 
sedět hodinu a něco se učit. On je 
naopak ten, který se potřebuje učit 
a nasávat za pochodu. Dokonce už 
nechodíme ani tak často na logo-
pedii. Lékařka nám řekla, že ji Viki 
už nepotřebuje, ale že ho vždy ráda 
uvidí…“

Vydřená generace
Přestože je Viki výjimečný a dril je 
to poslední, co potřebuje, našly se 
v příbuzenstvu rady, které šly proti 
doporučení logopedky. „Máma mi 
říkala, že je nutné, abych s ním mi-
nimálně hodinu denně cvičila, že to 
tak dělala se mnou i s bráchou. Tak 
jsem jí musela několikrát vysvětlo-
vat, že dnes už jsou jiné metody. 
Vikimu stačí, když s ním celý den 
mluvím, věnuji se mu, komentuji 
s ním běžné činnosti… Prostě spo-
lečně objevujeme svět,“ říká Eva.

A Radek přikyvuje. „Je to tak, 
my jsme vydřená generace. S téměř 
stoprocentní ztrátou sluchu nám 
nezbývá nic jiného než odezírat. 
Ale samozřejmě vděčíme našim ro-

dičům za veškerou péči, kterou nám 
věnovali. Za to, že mluvíme. Jak 
moje manželka, tak i já. Bez nich 
bychom nebyli tam, kde jsme teď.“

Během rozhovoru si Eva něko-
likrát pohladí bříško. Už za pár dní 
se rodina rozroste o další miminko. 
Opět se sluchovou vadou.

Omezení, které odděluje 
od společnosti
„A opět nevíme, jak velká vada to 
bude. Ale jedno víme jistě. Pokud to 
bude nutné, opět půjdeme do koch-
leárního implantátu. Stejně jako 
prvnímu synovi – i tomu druhému 
chceme dopřát to, co jsme sami 
nikdy neměli. Dnešní společnost 
klade velké nároky na komunika-
ci, studium, zaměstnání… Prostě 
na všechno, aby člověk zvládl v ní 
sám obstát. Chceme, aby naše děti 
měly větší možnosti, snazší komu-
nikaci se slyšící společností a nemu-
sely tak řešit bariéry jako my. Pro-
tože sluchové postižení je zkrátka 
druh omezení, který vás odděluje 
od společnosti,“ popisuje Eva.

Radkovi se náhle rozzáří oči. 
A přidává k dobru vzpomínku, jak 
Viki poprvé reagoval, když slyšel 
venku štěkat psa nebo když někdo 
zvonil na dveře a jediný Viki to sly-
šel a upozornil rodiče. V Radkově 
úsměvu se zračí všechno. Otcovská 
hrdost, radost a zároveň i touha pře-
dat synovi do života jen to nejlepší. 
I to, co on nikdy s manželkou mít 
nebude…

„První úspěch přišel jen pár mě-
síců po implantaci, kdy Viki začal 
slyšet zvuky, které my s manželkou 
nikdy neuslyšíme. Jsme šťastní, že 
jsme umožnili Vikimu, aby opustil 
svět ticha…“ ×

text a foto — Veronika CézoVá 



jseM jedno ucho

|  18  |

jsMe 

v médiích!
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téma, Které Jsme dostali do médií

Tlumočnické služby pro neslyšící či osobní 
asistence pro lidi s tělesným postižením. 

To jsou příklady služeb, které musí stát svým 
občanům zajistit. A dělá to prostřednictvím 
neziskových organizací, které jsou ale závislé 
na financích ze státního rozpočtu.

Neziskové organizace tedy za stát zajišťu-
jí služby lidem s různými druhy handicapu. 
Tyto služby jsou financovány z dotací krajů 
a ze státního rozpočtu. Ten je schvalován ale 
nejdříve v prosinci předchozího roku. Nezis-
kové organizace tak nemohou získat peníze 
dříve než v polovině března. Služby občanům 
však samozřejmě poskytují po celý rok. 

„Stát  si  od  neziskovek  objednává  služby, 
které sám není schopen zajistit. Není ale mož-
né, aby na tom byli biti zaměstnanci, kteří 
chodí celý měsíc do práce, ale dostanou pouze 
minimální mzdu a dorovnání platu až po ně-
kolika měsících.  Je  to  naprosto  demotivující 
a tento stav není dlouhodobě udržitelný,“ říká 
Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu nesly-
šících a nedoslýchavých osob v ČR.

ZaMěstnanci  
svaZu neslyšících 
JsoU Už drUhý měsíc 

na minimální mzdě

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

představte si, že celý měsíc řádně pracujete. ale pak vám  
na účet od zaměstnavatele přijde pouze minimální mzda.  
přesně to se stalo zaměstnancům svazu neslyšících 
a nedoslýchavých osob v Čr. tlumočníkům, sociálním pracovnicím, 
ale i prezidentce svazu. a důvod? svaz čeká na peníze od státu…

https://www.youtube.com/watch?v=dC44P7jOAQc&t=3s


Paradoxem je, že se jednotlivé neziskové organizace 
dozvědí až koncem února, kolik peněz vůbec na aktu-
ální rok dostanou. A jedná se přitom o důležité služby 
pro občany – např. domovy seniorů, tlumočnické služby 
pro neslyšící nebo osobní asistenci pro lidi s tělesným 
postižením.

Pracovníci v sociálních službách mají obecně nízké 
platy. Dělají práci, která je mnohdy fyzicky, ale vždy 
psychicky velmi náročná. A každý rok ještě řeší, že 
lednová a únorová výplata je ještě nižší než obvykle. 
V dnešní době, kdy mnozí zaměstnanci žádají své za-
městnavatele o zálohy a průběžné vyplácení mzdy, je 
pro stát ostuda, že ti, kteří už tak pobírají za svou prá-
ci neadekvátně málo, musí každý rok první dva měsíce 
být na minimální mzdě. Přestože řádně odpracují celý 
měsíc.

Jak je to možné? „Většina grantů či dotací je vázána 
na kalendářní rok a zpravidla musí být využity do konce 
prosince. Na podzim předchozího roku – obvykle do kon-
ce října – musíme podat žádost o finance na naše služ-
by pro klienty podle předepsaných pravidel. Výsledky 
dotačního řízení se dozvídáme až koncem února, podle 
dat konání zastupitelstva daného kraje. Poté musí ještě 
příslušné odbory krajů dotace zpracovat, což trvá opět 

další zhruba tři týdny. Teprve poté přicházejí první pe-
níze na účet.“

Reakce zaměstnanců na minimální mzdu se liší. „Ti 
zkušenější, kteří jsou u nás již delší dobu nebo pracovali 
v jiné neziskovce, si už zvykli… Ale šok je to pro nové 
zaměstnance, kteří k nám přišli v lednu a s tímto ne-
počítali. Měli například naplánované jarní prázdniny 
s dětmi a tato informace je dost zaskočila,“ vysvětluje 
Šárka Prokopiusová.

Prezidentka Svazu proto každoročně složitě řeší per-
sonální agendu tak, aby bylo možné situaci vyřešit s co 
nejmenším dopadem na zaměstnance. Zaměstnanci 
o svou mzdu samozřejmě nepřijdou, na její doplatek si 
však musejí několik měsíců počkat.

A co prezidentka Svazu navrhuje za řešení tohoto 
problému, o kterém se neziskovky stydí mluvit? „Vzhle-
dem k tomu, že se systémem státního rozpočtu se toho 
asi nedá moc udělat, měli bychom mít možnosti, jak 
toto období překlenout. Jednou z nich by mohlo být na-
příklad financování těchto tzv. služeb veřejného zájmu 
nikoli dle kalendářního roku, ale dle účetního  –  např. 
od 1. července do 30. června. Ale asi nejschůdnější a nej-
rychlejší cestou by bylo vytvoření systému záloh, které by 
kraje poskytovaly bezúročně těm poskytovatelům služeb, 
s nimiž mají uzavřenou smlouvu o pověření k výkonu 
služby veřejného zájmu – a tedy jim finance pro daný rok 
poskytnout musí – pouze je třeba řešit v jaké výši. Řeše-
ním by rovněž mohlo být víceleté financování s možností 
zálohové dotaci na mzdy.“

Prezidentka Svazu Šárka Prokopiusová po příletu 
ministryně MPSV Jany Maláčové z New Yorku inicio-
vala schůzku, na které ji chce obeznámit s tímto pro-
blémem a nastíní všechny možnosti, aby již v dalších 
letech nemusely tisíce pracovníků v sociálních služ-
bách řešit začátkem každého roku mnohdy existenční 
problémy.  ×
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text — Veronika CézoVá 

ilustrace — ShutterStoCk
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Týden co týden vám přinášíme zajímavosti ze  
světa lidí se sluchovým handicapem. Máte tipy,  
co by v dalších dílech nemělo chybět? Napište  
je na cezova@snncr.cz. Děkujeme!

věděli Jste,  
že…

1   
… se v březnu konal filmový festival Jeden svět, 
na kterém se budou promítat všechny filmy s titulky?

2   
… že je v České republice 14 škol pro sluchově postižené?

3   
… že je ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR knihovna, ve které najdete nejen knihy 
o sluchovém handicapu, ale i učebnice na výuku 
znakového jazyka či zákony pro letošní rok. 

4   
… se 14. 6. uskuteční v Brně na Masarykově univerzitě 
konference Vzdělávání, zaměstnávání a spolkový 
život neslyšících? Konference se koná k příležitosti 
100. výročí založení Masarykovy univerzity a současně 
100. výročí spolkové činnosti neslyšících v Brně. 

5   
… Alexandr Graham Bell vynalezl telefon 
omylem? Snažil se vynalézt přístroj, který by 
zobrazoval řeč jeho neslyšící manželce.

6   
… když budete mluvit s nedoslýchavým, ocení, když 
na něj budete mluvit čelem? Může tak dobře odezírat.

7   
… … všech 26 českých veřejných vysokých škol musí 
zajistit takové služby neslyšícím a nedoslýchavým 
studentům, aby mohli studovat na stejné úrovni 
jako ostatní? V praxi to znamená, že by měla 
škola poskytovat tlumočníka znakového jazyka 
nebo simultánní přepis, případně další služby.

8   
… odezírání vůbec není snadné? Není stoprocentní 
a může při něm docházet k velkým omylům. Mnoho 
hlásek při jejich vyslovování totiž vypadá identicky.

9   
… podle zákona 384/2008 Sb. mají neslyšící 
a hluchoslepí nárok svobodně si vybrat jimi preferovaný 
komunikační systém? Tento výběr musí být respektován.

10   
… Alexandr Graham Bell se snažil o to, aby 
se neslyšící nemohli vzájemně brát? Chtěl tak 
zabránit tomu, aby se rodili další neslyšící.

text — kriStÝna ŠiMraloVá,  

Šárka ProkoPiuSoVá, Veronika CézoVá

vĚDĚlI JSTe, Že…

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.facebook.com/JsemJednoUcho/videos/321632265221339/
https://www.facebook.com/JsemJednoUcho/videos/321632265221339/
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Pestrobarevné plakáty lákající 
na akce, spousta trofejí a fotoa-

lbum mapující doby dávno minulé. 
Brněnský spolek neslyšících je mís-
to, kde na vás dýchne historie. A ne 
ledajaká. Vždyť letos spolek slaví 
sté výročí!

Stoupám po schodech a přichá-
zím do posledního patra ve Vodové 
v Brně. Zaťukám a vcházím do útul-
né podkrovní místnosti se střešními 
okny. S otevřenou náručí a úsmě-
vem mě tu vítá Zdeňka Winklerová.

Kdyby Zdeňka nebyla předsed-
kyní spolku, určitě by musela pra-
covat ve školce. Připomíná mi po-
hádkovou babičku. Svou vlídností, 
klidným hlasem i jiskrou v oku.

Hned mě vede k fotoknize, kte-
rou má na svědomí její manžel. „To 
je krása, viď?“ ukazuje s hrdostí 
v hlase archivní fotky ze Dne dětí, 
MDŽ či rekonstrukce spolku.

Vedle fotoknihy se na velkém 
stole kupí spousta plakátů, které 
hrají všemi barvami. Halloween, 
Červnová noc, Vítání jara, Miku-
láš… Na každou z akcí Zdeňka vyrá-
bí plakáty. Každý je originál. Každý 

brněnsKý 
spoleK neslyšících:
Místo, kde na vás 
dýchne historie

představUJeme poboČné spolKy

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

Předsedkyně Brněnského spolku neslyšících Zdeňka Winklerová.

https://www.youtube.com/watch?v=kaEnbHe0c3U&t=1s


jseM jedno ucho

|  24  |

rok chce neslyšící překvapit novými 
nápady.

„Vytvářet pozvánky na akce mě 
moc baví. Ale té práce s tím… To si 
málokdo dovede představit,“ směje 
se Zdeňka, která je velmi pečlivá 
a všechny akce zapisuje do tabulky 
v Excelu. 

„V Brněnském spolku neslyší-
cích máme každý týden spoustu 
akcí. Ve středu jsou pravidelné, v so-
botu se podle plánu střídá s panto-
mimou nebo jinou akcí. A pak je tu 
ještě hlavní akce jednou za měsíc. 
Člověk musí být při plánování hod-
ně pečlivý. A o akcích musí přemýš-
let měsíce dopředu. Vždyť už v čer-
venci vždy dělám plán akcí na celý 
příští rok!“

Zdeňka má ve všem systém. 
V tabulce má červeně označené 
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dny, kdy si zde mohou hrát lidé 
karty, ve žlutě označených políč-
kách se zase hrají šipky. Modrá pole 
označují akce pro děti, zelená pak 
klub seniorů.

Tabulkou v Excelu a pozvánka-
mi to však nekončí. „Zajišťuji i ob-
čerstvení, dárky pro děti, odměny 
pro soutěžící. A ve středu pak kupu-
ji zákusky, chlebíčky a pití pro ne-
slyšící seniory. S nákupem mi občas 
pomohou i členové výboru spolku. 
Někdo ale ještě chodí do zaměstná-
ní, někdo má zdravotní problémy… 
Každý se tedy zapojuje podle svých 
možností.“

Brněnský spolek neslyšících má 
stoletou tradici. To je pro Zdeňku 
velkou výzvou. A zároveň závaz-
kem. „Jsou tu lidé, kteří na naše 
akce chodí desítky let. Musím tedy 



každý rok vymýšlet různá vylepše-
ní, aby se k nám lidé stále vraceli 
a bylo jim u nás dobře. Od ledna až 
do prosince.“

Leden – to je měsíc ve znamení 
Karnevalu. V únoru následuje Ma-
sopust, březen patří turnaji v kar-
tách, v dubnu neslyšící soupeří 
v šipkách. „Duben je hodně orga-
nizačně náročný, protože je i Čaro-
dějnický slet a Vítání jara,“ vysvět-
luje Zdeňka. Květen pak patří Dnu 
matek a Dnu otců, v červnu se slaví 
Den dětí a Červnová noc, následuje 
Turnaj v kartách a Turnaj v šipkách.

Ani o prázdninách ve spolku 
nezahálí, funguje tu Klub seniorů. 
V září se Brněnský spolek neslyší-
cích pravidelně připojuje k Meziná-
rodnímu dni neslyšících, v říjnu se 
koná další turnaj v šipkách a všichni 
se těší na Halloween.

„Listopad pak patří Klubu senio-
rů a prosinec je klasicky ve znamení 
Mikuláše,“ doplňuje Zdeňka.

Ale to není všechno! V Brněn-
ském spolku neslyšících to žije 
i 26. prosince, kdy připraví Zdeň-
ka s dalšími členy výboru Alešem 
Brabcem, Pavlem Bartošem a Fran-
tiškem Klofáčem pohoštění – jedno-
hubky, cukroví a kafíčko. A společ-

ně si s neslyšícími užívají povánoční 
atmosféru, ve které rekapitulují 
uplynulý rok.

A letošní sté výročí, to si žádá 
pořádné oslavy. Budou se konat 
v sobotu 15. června přímo ve spolku 
ve Vodové. A den předtím se usku-
teční ve spolupráci s Masarykovou 
univerzitou, která letos také slaví 
100. výročí, konference Vzdělávání, 
zaměstnávání a spolkový život ne-
slyšících. 

Když Zdeňka mluví o tom, jak 
s manželem v těchto dnech chys-
tají výstavu archivních fotek (a jak 
už jsou na světě pohlednice, jak 
vypadal spolek ve Vodové před sto 
lety a dnes), září. Je šťastná, že se 
spolek stal pro lidi se sluchovým 
handicapem místem, kde se spolu 
smějí, soutěží, sdílí své radosti, ale 
i strasti.

A k tomu všemu už léta přispí-
vá Zdeňka. Žena, které život udeřil 
nejednu životní ránu. Ale ona se 
přesto zvedla a svůj život zasvětila 
pomoci druhým. ×
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text a foto — Veronika CézoVá

lIDé 
v BrnĚnSKém 
SpolKu 
neSlyšících

Zdeňka Winklerová  
předsedkyně spolku

František Klofáč  
zástupce předsedkyně spolku

Pavel Bartoš  
Klub seniorů

Aleš Brabec  
Klub Turistiky 

Milan Sklenák st.  
Karty

Milan Cibula  
a Milan Sklenák ml.  
Šipky 

Kromě výše uvedených 
klubů má Brněnský spolek 
neslyšících ještě Klub 
turistiky. Letos uskuteční 
minimálně 8 výletů.
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besedy Jsem Jedno Ucho (neJen) ve šKolách

Dne 22. února 2019 jsme byli prezentovat knihu 
Jsem jedno ucho v Březnici. Městečko s krásným 

zámkem leží na jihu Středočeského kraje. Ve zdejší 
škole studují budoucí pracovníci v sociálních službách. 
S paní profesorkou Lenkou Novotnou jsem domluvila 
termín, kdy tam budou i dálkaři. Dopoledne to tedy 
bylo pro studenty denního studia a potom pro ty již 
z praxe. Ohlas byl velký; hlavně ti, co již pracují, měli 
více otázek a větší zájem o problémy sluchově posti-
žených. Je důležité mluvit stále s lidmi, vysvětlovat 
problémy, se kterými se potýkáme, a usnadňovat 
komunikaci jiným sluchově postiženým. Při povídání 
si většina uvědomí problémy svých prarodičů, někdy 
i rodičů. Je to důležité a musíme v tom stále pokračo-
vat. ×

Beseda  
jseM jedno ucho: 
poprvé  
ve středoČesKém KraJi

text — Marie FiŠeroVá Cnn PříbraM

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=V8jv9L005ic&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3If9lVzmZKXH_nhhlpkXS3rAQ5Y6cLdZVy3mol7XhYlXn7iYNEmphiayA
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besedy Jsem Jedno Ucho (neJen) ve šKolách

„Speciální pedagogiku jsem vystudovala. Tyto 
věci tedy znám teoreticky. Ale díky vám se mi 

ta teorie pěkně spojila s praxí v jeden celek.“ To byla 
jedna ze zpětných vazeb, které jsme dostali na besedě 
Jsem jedno ucho v Táboře, kam nás 21. března pozvali 
organizátoři mezinárodního festivalu Jeden svět.

Dvouhodinová večerní beseda (která se však pro-
táhla díky velkému zájmu publika o další půl hodinu) 
byla opět plná životních příběhů, zvídavých otázek, ale 
i mini kurzu znakového jazyka. Publikum se chvíle-
mi smálo, chvílemi mělo jen krůček k slzám. Příběhy 
osobností Jsem jedno ucho chytly za srdce každého. 
Bez rozdílu věku. Bez rozdílu pohlaví.

„Konečně vím, jak se mám k lidem se sluchovým 
handicapem chovat…“ zněla další z reakcí publika. 
„Jste hrdinové, že i přes těžkosti máte pořád tolik opti-
mismu a dokážete o tom tak poutavě mluvit.“

Podle Světové zdravotnické organizace je sluchový 
handicap druhým nejtěžším hned po mentálním posti-
žení. Není jednoduché dát svůj životní příběh všanc…

Osobnosti Jsem jedno ucho to však dokáží. Dokáží 
přesně vybalancovat, kdy je potřeba publikum ohro-
mit, kdy ho rozesmát, kdy ho přimět k zamyšlení.

Chcete, abychom přijeli i k vám do školy? Na úřad? 
Do firmy za vašimi zaměstnanci? Napište na  
cezova@snncr.cz. 

Rádi za vámi přijedeme kamkoli. A věřte, že to pro 
vás bude nezapomenutelný zážitek, o kterém budete 
přemýšlet ještě hodně dlouho… ×

Beseda  
jseM jedno ucho: 
poprvé  
v JihoČesKém KraJi

text — Veronika CézoVá

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=8r3tbuADQjs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vFPZZBfW55l2leJU6NEx6dKSWDpC7LXGZ7qvs2aNuumuyesW94CeCW0o
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historicKé oKénKo

Ohluchlý skladatel Ludwig van 
Beethoven (1770–1827) se 

narodil v Německu, v Bonnu, a vět-
šinu svého života prožil ve Vídni. 
Je bezpochyby jedním z nejslavněj-
ších a nejnadanějších hudebních 
skladatelů všech dob a vedle W. A. 
Mozarta i jedním z nejhranějších. 

Již od svých třiceti let začal 
ztrácet to nejcennější, co hudební 
skladatel má, tedy sluch. První 
reakcí mladého a hudebně plod-
ného skladatele na ztrátu sluchu 
byl naprostý propad do zoufalství 
a údajně uvažoval i o sebevraždě. 
Postupně však nad svým postiže-
ním začal vítězit, i když mu osud 
nachystal tvrdou životní zkoušku. 
Nevzdal se své práce a komponoval 
další skladby. 

Beethoven projevil tehdy obrov-
skou životní sílu, jíž se vzepřel své-
mu osudu. Jeho díla byla i po ztrátě 
sluchu stále stejně kvalitní, ba 
dokonce prý ještě lepší nežli jeho 
dřívější tvorba. Z veřejného života 
se však stále více stahoval a svá 
díla vytvářel v naprostém soukro-
mí, téměř izolován od ostatního 

světa. Stále však prý opakoval, že 
jeho skladby budou odkazem pro 
pozdější generace.

Už od dětství projevoval Beetho-
ven velké nadání pro hudbu. 
Ve třinácti letech zveřejnil svoji 
první skladbu. Ludwigova rodina 
byla hudebně založená; jeho děd, 
rovněž Ludwig, byl kapelníkem 
v rodném městě Mechelen ve Vlám-
sku, odkud později odešel do Bon-
nu. Rodina splynula s německým 
životem ve službách kurfiřta 
arcibiskupa kolínského. 

Své dětství prožil v neradostném 
ovzduší: jeho otec, který byl dvor-
ním tenoristou, propadl alkoholu. 
Beethovenovo vzdělání bylo zane-
dbáváno, přičemž otec využíval 
jeho hudebního talentu jako zdroje 
příjmů. Roku 1792 odešel do Vídně, 
kde studoval u skladatele Haydna. 
I přes boj s nepřízní osudu po zdra-
votní stránce Beethoven neustoupil 
od své lásky, jíž byla hudba. Životní 
lásku v podobě partnerky a man-
želky však nenašel. 

Prožil několik významných mi-
lostných vztahů se svými žačkami. 

Mezi jeho podporovatele patřily 
také známé české šlechtické rody 
(Lichnovští, Lobkowiczové, Kinští). 
Beethovenovým oblíbeným básní-
kem byl J. W. Goethe. 

V jeho poezii cítil vůli a touhu 
po svobodě a vzpouře. Mimo jiné 
složil hudbu ke Goethově tragé-
dii Egmond. S básníkem se však 
sešel jen jednou v lázních Teplice 
v Čechách. Beethovenova svobo-
domyslnost vedla i k jeho zájmu 
o Napoleona, kterému věnoval svou 
třetí symfonii „Eroica“. Symfonií 
složil Beethoven devět. Poslední 
symfonie skládal už v úplné hlu-
chotě a závěrečná „Óda na radost“ 
se stala hymnou Evropské unie. 
Hudební dílo tohoto ohluchlého 
skladatele patří k tomu největšímu, 
co lidstvo má. ×

lUdwig van  
beethoven: 
geniální 
ohlUchlý  
sKladatel

text — MiloŠ lang

foto — www.aMuraworld.CoM 

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=2EoiySC3tfE
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festival Jeden svět 2019 

Jak dlouho pro tebe trvala příprava 
na festival Jeden svět pro neslyšící? Co 
všechno jsi konkrétně ty musela řešit?
Příprava pro festival Jeden svět trvala půl roku, tj. 
od září. Moje práce byla chodit na schůze a řešit, aby 
neslyšící měli přístup na festival, dělám propagaci 
na Facebooku a Instagramu Jeden svět pro neslyšící 
a chodila jsem do klubu pro neslyšící seniory, aby se 
taky dozvěděli o festivalu. Jednou týdně jsem učila jsem 
své kolegy znakový jazyk, aby se naučili základy a tím 
se zlepšila naše komunikace. Díky tomu také mohli po-
máhat neslyšícím divákům během festivalu. Dále jsem 
připravila videopořad Truhla. Truhla se věnuje téma-
tům dokumentárních filmů, například migraci, životní-
mu prostředí či homosexualitě. Celkem jsem odvysílali 
sedm dílů. Ve videu se neslyšící dozvěděli ve znakovém 
jazyce stručnou zajímavou informaci na dané téma 
a pár slovíček, která možná neznali. Videa můžete najít 
na Facebooku Jeden svět pro neslyšící.

Můžeš porovnat minulý a letošní ročník? 
Co všechno se oproti minulému roku pro 
lidi se sluchovým handicapem zlepšilo?
Mám radost, že máme víc sledujících na Facebooku. 
O festivalu se dozvědělo i daleko více neslyšících ne-
jen z Prahy, ale i z jiného regionu. Také letošní webové 

roZhovor 

s marií  
mašláŇovoU 
marie mašláňová, naše neslyšící kolegyně, byla jednou z velmi viditelných 
postav na březnovém mezinárodním festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět. Jak náročné je připravit desetidenní 
festival? a co všechno nabídl pro lidi se sluchovým handicapem? 

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=hIwwD0_wndU&t=60s
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stránky byly lepší přístup pro neslyšící, byly přehled-
nější. Naopak mě mrzí, že letos film o neslyšících nebyl. 
Tak snad příští rok. (smích)

Jak vypadal na desetidenním 
festivalu tvůj běžný den?
Pro mě náročná byla hlavně příprava před festivalem, 
protože během festivalu jsem byla nemocná a musela 
jsem zůstat týden doma. Taková smůla. Tak jsem ležela 
v posteli a propagovala filmy hlavně na Facebooku. Ale 
potom jsem chodila do kina a zjišťovala, jestli neslyšící 
byli spokojení. Pokud nebyli, hned jsem to vyřešila.

Během festivalu jsi viděla hodně dokumentárních 
filmů. Který ti ale přirostl k srdce nejvíce?
Je těžké vybrat jeden film. Takový veselý a zážitkový 
film byl příběh Cesty kolem světa, německý pár cesto-
val z Evropy do Indie, Asie až do Ameriky bez nasednutí 
v letadle. Ten film vyhrál Cenu diváka – Cena Nadační 
Fond Avast. Velmi emoční filmy byly Dobrá smrt a Láska 
a prázdná slova. Dobrá smrt je příběh o dvaasedmdesá-
tileté ženě, která trpí nevyléčitelnou nemocí – svalovou 
dystrofií a rozhodla se ukončit život. Odjela do Švýcar-

ska na asistovanou sebevraždu – eutanazii. Film Láska 
a prázdná slova se zase točil okolo Alzheimerovy cho-
roby. Pořád mě padaly slzičky z očí, protože jsem vzpo-
mínala na mého dědečka, který měl také tuto chorobu.

Popiš nám prosím, jak vypadal 
doprovodný program…
Měli jsme čtyři doprovodné programy s tlumočníkem 
do znakového jazyka – dva workshopy „Kudy dál v čes-
kých lesích“, „Jak mluvit s dětmi o sexu“, debata s ame-
rickou právničkou Talilou Lewis a fotbalový trénink s SK 
Trefa. Mám radost, že na všechny akce přijeli i neslyšící 
diváci.

Budeš součástí týmu festivalu i příští rok? 
Můžeš naznačit, co se chystá? Budou nějaké 
novinky pro lidi se sluchovým handicapem?
Samozřejmě, že příští rok chci být v týmu. Miluji můj 
tým.  Co bude příští rok? To sama ještě nevím, protože 
teprve skončil festival a budeme hodnotit letošní festi-
val. Novinky se dozvíte na Facebooku. Přála bych si, aby 
příští rok přišlo co nejvíce neslyšící diváků.  ×

text — Veronika CézoVá

foto — Marie MaŠláňoVá
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cztn – centrUm zprostředKování tlUmoČení neslyšícím

Ťukám. A po chvilce vcházím 
do místnosti. U okna jsou 

naproti sobě dva počítače. Sedí 
u nich dvě dívky. Je tu naprosté 
ticho. Přesto se tu čile komunikuje. 
Rukama. Vítejte v Centru zprostřed-
kování tlumočení neslyšícím, které 
sídlí v Praze v Karlíně.

Denisa a Helena. To jsou dvě 
operátorky, které dnes mají službu. 
Objednávky od neslyšících klientů 
vyřizují na mnoha frontách. Klienti 
jim volají po Skypu, píšou e-maily, 
smsky, někteří píší přes aplikaci 
WhatsApp. A pak jsou tu i neslyšící, 
kteří preferují osobní kontakt, takže 
čas od času si přijdou objednat tlu-
močníka znakového jazyka i osob-
ně.

Operátoři jsou tu pro neslyší-
cí od pondělí do čtvrtka. Od osmi 
do půl čtvrté. „A co pátek?“ ptám se 
holek.

„To makáme také. Ale jsme ne-
viditelné,“ směje se Denisa a vysvět-
luje, že poslední pracovní den je tu 
hlavně kvůli administrativě.

„Pátek se také věnujeme objed-
návkám od klientů, ale zároveň je to 

pro nás prostor udělat i další věci, 
například čistit databáze, podívat 
se, jestli na nás nějaká objednávka 
nečeká v systému dlouho,“ vysvět-
luje Helena. „V systému máme ko-
likrát objednávky, kdy někdo zrušil 
na poslední chvíli tlumočníka, ale 
už se třeba nepřeobjednal. V počíta-
či tak máme tuto objednávku jako 
rozpracovanou, takže na mně je, 
abych ji pak po nějaké době odstra-
nila“.

Voda a oheň
Jako voda a oheň. Tak na mě působí 
Helena s Denisou. Helena je ta klid-
ná voda, jejím protipólem je tempe-
ramentní Denisa.

Helena vystudovala na Filozofic-
ké fakultě UK obor Čeština v komu-
nikaci neslyšících. Ještě na škole ji 
spolužačka upozornila na výběrové 
řízení na pozici operátorky. „Přihlá-
sila jsem se a vyšlo to,“ usmívá se. 
A klopí plaše oči.

„Filozofická fakulta byla jasnou 
volbou?“ zajímá mě.

„No, kdybych po gymplu věděla, 
že jednou budu pracovat s Denisou, 

tak jdu na Přírodovědeckou fakul-
tu,“ začne se smát Helena. Ale hned 
zvážní. „To byl vtip. Jsem tu spoko-
jená.“

Omyl či osud?
To Denisa vystudovala obor Sociál-
ní práce na Univerzitě Karlově. „Ale 
spíš omylem,“ směje se. „Asi je to 
osud, že jsem právě zde. Na střední 
škole, kde jsem studovala veřejno-
právní činnost, mě nepustili k ma-
turitě. Dělala jsem ji tedy až v září, 
tudíž už mě nevzali na žádnou vy-
sokou školu. Nechtěla jsem ale rok 
čekat, a tak jsem vystudovala VOŠ 
– obor Sociální práce v Čelákovicích 
a navázala jsem v Ústí nad Labem 
bakalářem, nyní dodělávám magis-
tra.“

Přes kamarádku Evu Kastnero-
vou – tlumočnici znakového jazy-
ka – se dostala do Svazu neslyší-
cích a nedoslýchavých osob v ČR 
na praxi. „Pak mě chtěla Šárka 
Prokopiusová, prezidentka Svazu, 
zaměstnat jako sociální pracovnici. 
Časově jsme se ale neshodly. Ale 
přišla ke mně možnost stát se ope-

denisa  
a helena:
spoJUJeme svět  
slyšících a neslyšících

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=t9COX9-8Ggo&t=110s
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rátorkou právě v Centru. A tu jsem 
přijala.“

A jak konkrétně vypadá práce 
v CZTN? „Ráno si rozdělíme, kdo 
bude mít co na starosti. Kdo bude 
komunikovat prostřednictvím Sky-
pu, kdo bude telefonovat… Já třeba 
nejraději volám, naopak Skype moc 
nemusím. Ve znakovce nejsem tak 
dobrá jako Helča,“ vzdává hold De-
nisa své kolegyni.

Neslyšící si prostřednictvím 
operátorů objednávají tlumočníky 
znakového jazyka obvykle k léka-
řům, na městské úřady, úřady prá-
ce, na pohovory do zaměstnávání, 
k právníkům, do bank, pojišťoven či 
k mobilním operátorům.

Aspoň tři dny předem
„Na nás jako na operátorech je, 
abychom zaznamenali termín, čas 
objednání, místo tlumočení a účel. 
A někteří neslyšící chtějí třeba 
i konkrétního tlumočníka,“ popisu-
je Helena.

S tlumočníky se operátoři CZTN 
domlouvají přes webové rozhraní. 
„Alespoň jednou denně se tlumoč-
níci musí podívat na web, kde jim 
napíšeme objednávku. A oni ji musí 

tlačítkem přijmout nebo odmít-
nout,“ vysvětluje Helena. 

A neslyšícím pak objednávku 
na tlumočení operátoři potvrzují. 
Pokud si například objednal klient 
tlumočníka smskou, operátoři mu 
také pošlou smsku. Pokud byl poža-
davek mailem, odpověď opět přijde 
mailem.

Klienti si objednávají tlumočnic-
ké služby obvykle aspoň tři pracov-
ní dny předem. „Jsou ale tací, kteří 
teď v březnu volají a chtějí tlumoč-
níka i na červen. A třeba se může 
stát, že zrovna v ten čas jsou všichni 
tlumočníci obsazení. A pak se na-
opak může stát, že nám třeba klient 
naopak zruší tlumočníka, zavolá 
jiný klient, jestli náhodou nemáme 
tlumočníka na zítra a my mu může-
me vyhovět,“ popisuje Denisa.

Tíživá životní situace
Klienti za tlumočnické služby nepla-
tí. Tedy za ty, které jsou v zákoně č. 
108 pojmenované jako tíživé životní 
situace. „Musíme vyhodnocovat, co 
jsou pro klienta tíživé životní situa-
ce. Dostáváme dotace od státu, ale 
ty samozřejmě nejsou neomezené. 
Pro příklad – když jde klient do kan-

celáře cestovky, je velký rozdíl, jestli 
si jde prohlížet katalog. To bychom 
jako sociální službu museli odmít-
nout. Na druhou stranu – pokud by 
šel podepsat smlouvu už konkrét-
ně s tím, že mu v cestovce předloží 
k podpisu smlouvu v českém jazy-
ce, které by neslyšící nerozuměl, 
k tomu už tlumočníka objednat mů-
žeme,“ vysvětluje Helena.

A do třetice všeho dobrého. 
Pokud by chtěl dospělý neslyšící 
ve volném čase chodit na sportovní 
kroužek, musí si tlumočníka zapla-
tit sám. „Na druhou stranu tu ale 
máme klientku, která chodí na vol-
nočasový kroužek – kurzy počítačů. 
Díky počítačům se jí otevřel svět, 
dokáže si sama obstarat spoustu 
věcí, zdokonaluje se ve výpočetní 
technice, píše si sama s lékařem 
maily, je soběstačná. V takovém pří-
padě uznáme tento kroužek jako so-
ciální službu,“ říká Denisa.

To znamená, že ke každé objed-
návce operátoři přistupují individu-
álně, protože každý člověk má jiné 
potřeby. Ale na druhou stranu je 
důležité také hlídat dotace, kterými 
financujeme tlumočnickou službu 
po celý rok. 

„Dokážu si představit, že tuto práci budu dělat celý život. Jsem workoholik, sama si vymýšlím další a další aktivity, vytvářím různé tabulky, stále 

hledám, co bych mohla v práci zlepšit," říká Denisa (vlevo). A Helena doplňuje: „Baví mě být spojka s neslyšícími, baví mě možnost zprostředko-

vávat tlumočníky klientům."
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V současné době zaměstnává 
CZTN pět operátorů a dvanáct tlu-
močníků. „A k tomu máme ještě 
dalších dvacet externistů, kteří pů-
sobí jako tlumočníci znakového 
jazyka. Ti například učí na škole 
v Radlicích, a tak mají čas třeba 
po večerech chodit tlumočit na tříd-
ní schůzky nebo odpoledne s klien-
ty na úřady.“

Svatby, soudy, ale i pohřby
Operátoři objednávají tlumočníky 
na svatby, policejní výslechy, sou-
dy… Ale i na pohřby. „Z těch všech 
tlumočníků máme asi jen tři, kteří 
jsou ochotni vzít pohřeb,“ přiznává 
Denisa. A popisuje, jak ani pro ni 
není toto téma příjemné řešit.

„Nedávno mi volala po telefo-
nu paní, že potřebuje tlumočníka 
na pohřeb, že jí zemřel tatínek. Bylo 
to těžké pro ni, bylo to hrozné ale 
i pro mě. Nemám v sobě to téma 
úplně vyřešené… A je těžké takhle 
po telefonu – byť jen ze slušnosti – 
třeba jen říci, že vyjadřuji upřímnou 
soustrast, když jsem toho člověka 
vůbec neznala… Byla jsem z toho 

telefonátu trošku rozhozená, paní 
byla velmi špatná… Ve finále jsem 
se zapomněla zeptat na její jmé-
no. Do systému jsem tedy napsala 
jméno toho klienta, který umřel, 
ale tlumočníkům jsem do poznám-
ky napsala, že tomu se netlumočí, 
že on je ten nebožtík… Prostě i my 
operátoři jsme jen lidi…“ říká na ro-
vinu Denisa.

I když je na první pohled velmi 
temperamentní, vidím na ní, že je 
ve skrytu duše křehká. A přestože 
se vám při prvním setkání může 
zdát, že ji nic nerozhodí, opak je 
pravdou…

Jste také neslyšící?
„Hodně neslyšících klientů za-

volá po Skypu a hned se ptá, jestli 
jsem také neslyšící. Když jim řeknu, 
že slyším, začnou mě mnozí opra-
vovat, upozorňují mě, že dělám 
ve znakovce chyby…“

Helena přikyvuje. „I mně se to 
stává. Neslyšící to hodně zajímá, 
jestli slyším, nebo neslyším. A když 
jim řeknu, že jsem někde mezi, pro-
tože jsem nedoslýchavá, hned mě 
berou lépe. Jakou svou.“

Denisa se najednou zamračí. 
„Nejhorší pro mě asi bylo, když mi 
po Skypu zavolal jednou neslyšící 
klient. A když jsem mu po pravdě 
řekla, že jsem slyšící, zavěsil. Tak to 
mi bylo vážně líto. Jsem tu pro ne-
slyšící, snažím se jim vždy pomoci. 
Když mi to pak někdo takhle udělá, 
hodně mě to raní.“

Přes to všechno by Denisa prá-
ci neměnila. „Dokonce si dokážu 
představit, že tuto práci budu dělat 
celý život. Jsem workoholik, sama 
si vymýšlím další a další aktivity, 
vytvářím různé tabulky, stále hle-
dám, co bych mohla v práci zlepšit.“

Helena se usmívá. „I mě tato 
práce naplňuje. Baví mě být spoj-
ka s neslyšícími, baví mě možnost 
zprostředkovávat tlumočníky kli-
entům. Jsem ráda, že tu spojujeme 
svět slyšících a neslyšících. × 

CZTN je sociální služba, která 
vám umožní domluvit se se slyšící 
osobou nebo naopak s někým, kdo 
má nějaké sluchové postižení. Co 
umíme? Zajistíme tlumočení do/z 
českého znakového jazyka nebo 
tlumočení do/ze znakované češtiny. 
Dále můžeme zajistit artikulační 
tlumočení, tzn. vizualizaci mluvené 
češtiny, přepis nebo tlumočení pro 
hluchoslepé. Naše působnost je po celém 
území České republiky. Jsme tzv. registrovanou 
sociální službou, dle zákona, o sociálních 
službách č. 108/2006, v platném znění. V rámci 
služby se vždy přizpůsobujeme individuálním 
a specifickým potřebám každého konkrétního 
klienta. Tlumočení poskytujeme bezplatně 
v situacích, kdy se jedná o nepříznivou sociální 
situaci (primárně v oblasti komunitního 
tlumočení). V případě, že se jedná 
o tlumočení, které nemůžeme poskytnout 

zdarma, můžeme zajistit jeho 
zprostředkování nebo se snažíme 
vyjednat způsob jeho finančního 
zajištění např. danou institucí, 
kde má tlumočení proběhnout.
Našimi klienty jsou lidé s různým 
druhem sluchového postižení. 
Konkrétně se jedná o osoby 
neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé 
i hluchoslepé z celé ČR. Pracujeme 

v souladu se standardy kvality sociálních 
služeb a součástí naší služby je nejenom 
základní sociální poradenství, ale i prosazování 
zájmů lidí se sluchovým postižením. V rámci 
základního sociálního poradenství je podat 
klientovi kvalifikované a odborné informace 
ve vazbě k jeho situaci, zprostředkování 
kontaktu s veřejnou správou a navazujícími 
službami, podpora a pomoc při orientaci 
v oblasti sociální, zdravotní či bytové.

text — tÝM Cntz

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

text a foto — Veronika CézoVá

https://www.youtube.com/watch?v=YhQEe-ONYLM&feature=youtu.be
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děJe se v KraJích

Svátek neziskových organizací - to je 
NGO Market, na kterém jsme samo-

zřejmě nemohli chybět! :-)
Letos se 10. dubna ve Fóru Karlín 

slavilo ještě více. Konal se totiž jubilejní 
20. ročník, na kterém se představilo 220 
českých i zahraničních vystavovatelů - od 
těch nabízejících sociální služby až po or-
ganizace ekologické či hájící lidská práva.

U našeho stánku 245, který se na-
cházel hned u pódia, jsme představovali 
návštěvníkům a ostatním neziskovkám 
nejen projekt Jsem jedno ucho, ale všech-
ny aktivity Svazu. 

Knihy Jsem jedno ucho nám ze stán-
ku mizely pod rukama, stejně tak placky 
Ucha. A mnozí návštěvníci se díky QR 
kódu v knize rovnou stali našimi fanouš-
ky i na Facebooku.

Tak za rok zase na viděnou! 

praha 
byli Jsme 
na ngo Marketu!

text — Veronika CézoVá

foto — VERONIKA CÉZOVÁ, RADKA KLINDEROVÁ, 

ŠÁRKA PROKOPIUSOVÁ

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=MLd_K2-KiAA&feature=youtu.be
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děJe se v KraJích

ostrava 
co děláme v centrU slUžeb
pro neslyšící a nedoslýchavé  
na jaře? 

V dubnu 2019 jsme pořádali již 
letošní třetí besedu k prevenci 

kriminality. Strážnice z úseku pre-
vence kriminality Městské policie 
Ostrava předali zájemcům o besedu 
informace, tentokráte k mimořád-
ným krizovým událostem, které nás 
mohou potkat a jak se v takových 
situacích chovat. Na jaře pokračují 
besedy s neslyšícím přednášejícím 
MUDr. Petrem Buzrlou na témata 
okolo lidského zdraví. Besedy pro-
bíhají v sídle CSNN.

V květnu nás čeká Den zdraví 
v Hlučíně 2019. Oslovili jsme pořa-
datele a plánujeme na této události 
Hlučína zajistit do českého znako-
vého jazyka tlumočené zahájení 
a úvodní slovo. Také představíme 
návštěvníkům události naši tlumoč-
nickou službu a její poslání. 

Podíleli jsme se také na přístup-
nosti Festivalu dokumentárních fil-
mů o lidských právech – Jeden svět 
2019, který se v Ostravě uskutečnil 
od 4. do 12. dubna. Náš profesionál-
ní tým tlumočil do a ze českého zna-
kového jazyka filmové akce Na je-
jích bedrech, Ochutnáváme svět s JS 
pro všechny a Vítejte v Sodomě. 

Osvětové akce pořádáme během 
celého roku, abychom upozornili 

na problém spojený se sluchovým 
postižením, který na první pohled 

není postřehnutelný, a bourali 
předsudky a mýty o lidech, kteří se 
sluchovým postižením žijí, anebo 
je ztráta sluchu postihla. 

V dubnu 2019 uplyne také již 
5 let působení naší organizace 
v Moravskoslezském kraji. Vý-
jimečně tuto ojedinělou událost 
spojíme s Galavečerem Neslyšících 
2019, který mimořádně proběhne 
4. 5. 2019 v Kulturní památce Zá-
mek Poruba. Posláním organizace 
je poskytovat tlumočení, základní 
poradenství a obecně prospěšné 
aktivity občanům se sluchovým 
postižením profesionálním způso-
bem na území Moravskoslezského 
kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti 
k překonání komunikačních bariér. 

Více se čtenáři mohou dozvědět 
o činnosti a akcích Centra služeb 
pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 
na webových stránkách www.csnn.
cz, na kterých naleznou kontakty, 
informace o kurzech a další. Tlu-
močnická služba je pro uživatele se 
sluchovým postižením bezplatná. ×

text — PaVlína zaruboVá,  

eVa liberdoVá

foto — luCie MiChloVá

Video Ve znakoVém 
jazyce zde

https://www.youtube.com/watch?v=MDJw2rNO2qE&feature=youtu.be


jsem jedno ucho

|  38  |

děJe se v KraJích

beroUn 

Základní organizace měla přesně na Valentýna – 14. února – výroční schůzi, 
které se zúčastnilo 53 členů. Program byl opravdu nabitý! Paní magistra 

Šedivá informovala o sociálních dávkách a novinách roku 2019, účastníci bedli-
vě sledovali přepis, a tak byla informovanost dobrá. A zároveň zde byla ukázka 
kompenzačních pomůcek, kterou připravil inženýr Kašpar ze společnosti Anticer 
Plzeň. Účastníci se také dozvěděli, jaká je situace na rekondicích a jak jsou jed-
notlivé rekondice obsazeny, co se chystá za akce a co bychom mohli zařídit pro 
sluch. I letos také pokračujeme v plavání a cvičení pro sluchově postižené! 

Pomalu, ale jistě také rozjíždíme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Ko-
lemxé Velikonoc se pak uskuteční v Berouně představení poskytovatelů na ná-
městí, takže ani tam nebudeme chybět.  ×

text a foto — dagMar radiloVá
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mladá boleslav 

Za podpory statutárního města 
Mladá Boleslav místní Základní 

organizace neslyšících uspořádala 
v sobotu 23. března 2019 v rámci 
volnočasových aktivit již několiká-
tý ročník turnaje v kartách –  tzv. 
PRŠÍ. 

Turnaj navštívily přes tři desítky 
lidí nejen sluchově postižených. 

text a foto — Vendula doubraVSká

Hráčům všech věkových kategorií 
stačilo znát základní pravidla této 
oblíbené hry. Utkání pak probíhalo 
ve družstvech. V každém vždy 4 
hráči proti sobě.

První místo obsadil jeden 
z mladších účastníků David Maix-
ner, druhé místo Marek Svoboda 
a třetí místo Zdeněk Hynek. ×
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plzeŇ
díky děteM 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 
Spolek neslyšících Plzeň, p.s. se v loňském roce 

dostal do veřejné sbírky Díky dětem, kde celoroční 
výtěžek putoval na sluchově postižené a projekt Zna-
kovka do škol. Po slavnostním předání symbolického 
šeku v lednu letošního roku, se v březnu vše proměňu-
je v konkrétní pomoc a tak 4. 3. si do prostorů organi-
zace Spolku přišla převzít sluchadlo s příslušenstvím 
Janička S., která je v rámci inkluze začleněna do běžné 
základní školy, a právě sluchadlo s příslušenstvím ji 
pomůže k lepšímu poslechu. Zbylá částka pak byla 
použita na projekt Znakovka do škol, resp. na dotisk 
Slovníku znakového jazyka aneb Znakovka do škol. 
Všem, kteří v loňském roce na sbírku Díky dětem 2018 
přispěli, patří náš obrovský dík.  × 

text — kriStÝna VoříŠkoVá 

foto — MiroSlaVa VolejníkoVá
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plzeŇ 
tkosp 

Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých osob v ČR, z. s., Spolek 

neslyšících Plzeň, p.s. se aktivně 
zapojil do Týdne komunikace 
osob se sluchovým postiženým 
a pro odbornou i širokou veřejnost 
uspořádal několik akcí. Ve dnech 
1. a 8. 3. proběhl v prostorách 
organizace vzdělávací seminář pro 
odbornou veřejnost na téma: Jak se 
domluvit se sluchově postiženými. 
K velké radosti lektorů se seminá-
ře zúčastnili právě zástupci státní 
správy, kteří se s touto cílovou 
skupinou nejčastěji střetávají, a to 
Úřad práce, OSSZ – důchodové 
oddělení, Odbor sociálních služeb 
Magistrátu města Plzně. Seminá-
ře vedli Mgr. Miroslav Hanzlíček 
a Mgr. Kristýna Voříšková.  × 

text — kriStÝna VoříŠkoVá 

foto — MiroSlaVa VolejníkoVá
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plzeŇ 
festival 
jeden svět 

V pondělí 4. 3. se v prostorách 
organizace sešli zástupci 

a dobrovolníci organizace Člověk 
v tísni, která v Plzni pořádá festival 
Jeden svět. Z toho důvodu se chtěli 
informovat, jak mají se sluchově 

postiženými klienty jednat, zajíma-
lo je, jak pozdravit, či podat základ-
ní informace ve znakovém jazyce. 
Z původně hodinového semináře 
se nakonec „vyklubal“ dvou a půl 
hodinový seminář s živou disku-

zí. Seminář byl v režii neslyšící 
Miroslavy Volejníkové a tlumočnice 
ZJ Mgr. Kristýny Voříškové. (foto 
Miroslava Volejníková)

V polovině týdne, tedy 7. 3., 
uspořádalo město Plzeň již tradiční 
akci, pietní akt u příležitosti naro-
zení TGM. Tento vzpomínkový akt 
je již 3 rokem pravidelně tlumočen 
i do znakového jazyka. Tentokrát se 
překladu ujal Mgr. Miroslav Hanzlí-
ček. (foto V. Štaif)

Přestože TKOSP se chýlil 
ke konci, návštěvníci kavárny 
Kačaba měli možnost až do konce 
měsíce března shlédnout výstavu 
s názvem Za zvuku ticha, která pro-
střednictvím portrétních fotografií 
sluchově postižených poukazuje 
na skutečnost, že sluchová vada 
není vidět, ale může způsobit ne-
jedno nedorozumění. × 

text —  kriStÝna VoříŠkoVá

foto — arChiV jeden SVět
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plzeŇ
uMí 

1. ročník festivalu, jehož pořa-
datelem je Odbor sociál- 

ních služeb Magistrátu města 
Plzně. Festival prezentuje um 
zdravotně postižených zdravotně 
postiženým. Za Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., 
Spolek neslyšících Plzeň, p.s. se 
aktivně akce zúčastnila Miroslava 
Volejníková s pantomimickým vy-
stoupením Život a sestry Steinhau-
serovy s hudebním číslem hrou 
na flétnu. Spolek měl své zastou-
pení i na pozici vystavovatelů, kde 
paní Volejníková s paní Jonášovou 
učili zájemce znakový jazyk a paní 
Šilhánková předvedla „zrychle-
né pletení“ za pomoci pletacího 
mlýnku. Akce UMÍ byla celodenní 
a v rámci programu se představili 
nejrůznější organizace pomáhající 
lidem s postižením. Zhlédnout 
jsme mohli zpěv, přednes, diva-
delní vystoupení atd. Program byl 
tlumočen do znakového jazyka 
Mgr. Miroslavem Hanzlíčkem.  × 

text — kriStÝna VoříŠkoVá 

foto — M. hanzlíček, k. VoříŠkoVá
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plzeŇ 
hoMeopatie 

20. března nás navštívila paní Sikytová, homeopatička, 
a v rámci 1,5 hodinové přednášky našim klientům přinesla 

řadu užitečných informací o tom, jak se „poprat“ s nástupem jara 
a s možnými zdravotními komplikacemi s tím spojenými.  × 

text — kriStÝna VoříŠkoVá 

foto — M. hanzlíček
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spoleK neslyšících 
plzeŇ 
Zve!

 18. 4.  v rámci veliKonoČních trhů na nám. repUbliKy v plzni  
akce Šikovné ruce, prodejní výstava neziskových organizací

 6. 5.   tlUmoČení pietního aKtU díKy, ameriKo!

 11. 5.   výlet chýše – pozneJ svůJ KraJ a západní Čechy

 18. 5.   tlumočení vybraných kuchařských show  

beKo fresh festival – plzeŇ

 22. 5.   tlumočení slavnostního zahájení  
festivalU porozUmění (mariánsKé lázně)

 25. 5.   tlumočení vybraných kuchařských show  

beKo fresh festival – liberec

 4. 6.   den dětí se západoČesKoU UniverzitoU v plzni

12. 6.   den otců

Podrobné informace o akcích na webu: www.snplzen.cz
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SKALNí MOST BASTeI 
A ZáMeCKý PARK PILLNITZ 
V SASKéM ŠVýCARSKu

Kdy: 18. 5. 2019
Odjezd: Beroun, Praha
Cena za dopravu: 380 korun
info:  Ivana Neuschlová 

ivaneuschlova@centrum.cz 
tel: 721 173 117

BuLhARSKO – SARAFOVO

Kdy: 31. 7.–12. 8. 2019
Odjezd: Beroun – Praha
Cena za dopravu:  5 800 korun 
– zahrnuje dopravu a ubytovaní 
v rodinném penzionu Bora
info:  Ivana Neuschlová 

ivaneuschlova@centrum.cz 
tel: 721 173 117
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poJďte 
do švandova divadla! 

Milí diváci, v květnu jsme si pro vás připravili představení ŘEMESLNÍCI,  
na které bych si Vás dovolila pozvat v termínu 31. 5. 2019 od 19.00. 

Představení odehrajeme ve Velkém sále Švandova divadla.
Komedie, v níž je největším nepřítelem člověka tvor s vrtačkou, pivem a spoustou výmluv!

http://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/12/remeslnici 

Alice a Manfred se pustili do rekonstrukce 
domu. Těch několik měsíců je zcela vyčer-
palo; finančně, fyzicky i psychicky. Naštěstí 
má být vše do týdne hotové. Proč ale náhle 
zmizely zeď, schody, a dokonce i jeden 
řemeslník? A kam zmizeli ti další? A co jsou 
vůbec zač ti řemeslníci?

Hrají: Klára Cibulková, Kamil Halbich,  
Marek Pospíchal, Robert Jašków,  
Jacob Erftemeijer, Daniela Bakerová,  
Tomáš Petřík, Andrea Buršová,  
Martina Krátká / Pavla Dostálová,  
Petr Buchta, Tomáš Kobr × 

text — Sandra kliMeŠoVá
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Video Ve znakoVém 
jazyce zde

foto — Veronika CézoVá

ilustrace — ShutterStoCk 

Naše 35. osobnost Jsem jedno ucho Kateřina Korgerová oslavila 20. března nádherné 
18. narozeniny! Milá Kačko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky… A ať ti to pořád 

tak rychle běhá! 😊 😊 × 

životní juBileuM 

18
KaTeřIna  
Korgerová 

https://www.youtube.com/watch?v=_lS12Xlb6Gg&t=14s
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od května 2018 pravidelně týden co týden připravujeme příběhy 
osobností s různými druhy sluchového handicapu. 

příběhy najdete zde: http://www.snncr.cz/Jsem-Jedno-Ucho

a pokud ještě nejste fanoušky naší fb stránky Jsem jedno ucho  
https://www.facebook.com/JsemJednoUcho/, určitě to napravte! 

příšTĚ Se TĚšTe:

téMa: 

TInnITuS

Čtvrté číslo časopisu Jsem jedno ucho vyjde 14. června 2019. 

Příspěvky, prosím, posílejte na cezova@snncr.cz do 21. května 2019.

•  Každé  pondělí  najdete na #JsemJednoUcho  
Kurz znakového jazyka, který znakuje  
Emilie Mrzílková, Marie Mašláňová a Jakub Venglář.

•  Každé  úterý  vám neunikne nový díl Věděli jste, že…

•  A v  páteK  zde najdete nový příběh Jsem jedno ucho.  
Příběhy zároveň tlumočí do znakového jazyka Pavlína Spilková.

sledUJte 
náS! 




