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Sledujte nás!
Chcete poznat životní příběhy dalších osobností Jsem jedno ucho?
Příběhy najdete zde www.snncr.cz/JSEM-JEDNO-UCHO.

A pokud ještě nejste fanoušky naší FB stránky Jsem jedno ucho www.facebook.com/JsemJednoUcho, určitě to 
napravte! :-)

/JsemJednoUcho

Přístě se těšte:

Téma: Neslyšící a nedoslýchaví vysokoškoláci

Dvacáté první číslo časopisu Jsem jedno ucho vyjde 14. 2. 2023.

Příspěvky, prosím, posílejte na e-mail: cezova@snncr.cz do 11. 12. 2022.

Příjemné prožití 
vánočních svátků 
a šťastný vstup do 
nového roku 2023 

přeje redakce časopisu 
Jsem jedno ucho.

cezova@snncr.cz
https://www.facebook.com/JsemJednoUcho
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ÚVODNÍ SLOVO 
ŠÉFREDAKTORKY

„Že vy jste už na místě?“
Psalo se 19. září 2022. Volal mi redaktor Českého rozhlasu, 

který se dozvěděl o křtu páté knihy Jsem jedno ucho a chtěl 
udělat pozvánku pro posluchače.

„Ano, rozléhá se to tu, že?“
„Přesně tak. Ale aspoň to má tu pravou atmosféru,“ smál se 

redaktor.
Posluchačům jsem představila Jsem jedno ucho. A dodala 

jsem, že budu moc ráda, když třeba bude mít někdo cestu kolem 
a přijde do naší úžasné komunity lidí se sluchovým handicapem…

To bylo v 15:00 hodin.
Křest začal v 17:00 hodin.
A krátce před šestou, když jsme měli za sebou samotný 

křest, společné focení a krájení dortu, za mnou přišla…
Kdo? No, to já vlastně doteď nevím…
Zjevila se přede mnou taková kouzelná babička. Celá ve 

fialovém. Krásně upravená, usměvavá.
Představila se mi, ale v tom frmolu jsem její jméno zapo-

mněla. Ale to, co mi řekla, to si budu pamatovat celý život.
„Děvenko, slyšela jsem vás dnes v Českém rozhlasu, jak 

mluvíte o křtu knihy Jsem jedno ucho 2022. Zrovna jsem 
pletla. A něco mi říkalo, ať vyrazím do Prahy. Tak jsem 
v Příbrami sedla na první autobus, který jel. A předčilo to mé 
očekávání... Cítím, že jsem TADY správně...“

Stejně jako to táhlo do Karolina na křest toho dne dalších 
více než 60 lidí. Osobností a jejich rodin, přátel… 

A právě samotné osobnosti Jsem jedno ucho dostaly na 
křtu největší prostor. Protože celý křest byl pro ně. A o nich…

Co prozradil Daniel Kaftan, jehož příběh je tím hlavním 
v tomto časopise? 

„Mě mrzí, že to tady nebylo v osmdesátých letech, když 
jsem se rozhodoval, čím budu. Kdybych si mohl přečíst 
jeden takový příběh a nebál se a měl inspiraci a motivaci, 
tak možná, že bych nebyl řidičem kamionu, možná bych byl 
inženýr, já nevím… Doufám, že to inspiruje nejenom vás, 
dospělé, ale i ty nejmenší a že jim to usnadní rozhodování, 
co v životě chtějí dělat, co je baví a že je tím pádem rodiče 
i podpoří, když si přečtou, že to je možné, že to náš kluk nebo 
holka může dělat. Doufám, že i ten můj příběh třeba někoho 
inspiruje…“

Inspiruje. Protože není malých osobností! Všichni, kteří se 
kdy podělili o svůj příběh, jsou Osobnostmi. 

Inspirativní počtení a buďte jedno ucho!

Vaše Veronika
Veronika Cézová | šéfredaktorka a tisková mluvčí 

Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

TEXT: Veronika Cézová
FOTO: Veronika Cézová

https://www.youtube.com/watch?v=FjFKhjOzTL0
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Mám nárok na příspěvek na dvě slu-
chadla, nebo jen na jedno (to je indivi-
duální)? Parkovací průkaz neslyšící mít 
nemohou (nárok podle platné legislativy 
skutečně nemají, ale mnoho úředníků 
jim ho vystaví). Na dálnici zdravotně 
postižení nemusí platit dálniční popla-
tek, jenom lidi se sluchovým postižením 
ano (dálniční poplatek nemusí platit ani 
lidé se sluchovým postižením, pokud 
mají průkaz ZTP).

Tyhle a ještě spousta dalších otázek 
se opakovaně objevují nejen na soci-
álních sítích, ale i v mailu mém nebo 
mých kolegů. 

Strýček Google najde všechno. Ano, 
ale není vždy schopen rozlišit, co je 
aktuální a co již ne. Takže třeba ty dál-
nice. Podle platné legislativy od ledna 
2021 nemusí poplatek platit ani lidé 
s postižením sluchu. Dříve skutečně byli 
lidé se sluchovým postižením z osvo-
bození od dálničních poplatků vyjmutí. 
Ale na webu najdete spoustu starších 
příspěvků, u kterých ale není poznat, že 
jsou starší a již neplatí…

Stejně tak příspěvek na dvě sluchadla. 
I tady je od ledna 2021 změna a část lidí 
již má nárok na dva příspěvky. Je to ale 
individuální, u každého se to posuzuje 
podle jeho zdravotního stavu.

Parkovací průkaz… To je asi nej-
větší oříšek, ve kterém nemají jasno ani 
úředníci. V zákoně je jasně uvedeno, že 
kdo má průkaz ZTP z důvodu praktické 
hluchoty, nemá na parkovací průkaz 

ZAMYŠLENÍ

TEXT: Šárka Prokopiusová
FOTO: Jiří Čejka, cspsd.cz

ZAMYŠLENÍ NA 350 SLOV

nárok. Když si ale nenecháte na svůj 
průkaz ZTP dát symbol přeškrtnutého 
ucha (který si tam můžete dát a ne-

musíte, je to dobrovolné), tak spousta 
úředníků k průkazu nabídne i parkovací 
průkaz. Asi podle vzoru – není ucho, 
tak má nárok. 

Pro nás je to problém, protože je to 
pak v každém městě jinak, a lidé se zlobí. 

Stejně tak je to s příspěvky na 
zvláštní pomůcku, tedy třeba na mobilní 
telefon, který má pomáhat s komuni-
kací (online tlumočení do znakového 
jazyka nebo přepis). Jeden úřad přizná 
25000 Kč, druhý maximálně 3000 Kč. 
A nezjistíte proč.

Není to zkrátka vůbec jednoduché 
se zorientovat v tom, na co máme či 
nemáme nárok. Doufáme proto, že toto 
číslo časopisu pomůže lidem v lepší 
orientaci a každý si tak dokáže zjistit, na 
co tedy nárok má a na co ne. A pokud to 
nedokáže, ať neváhá se nás kdykoliv na 
cokoliv zeptat. 

https://www.youtube.com/watch?v=OUv1WGkPbyw
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OSOBNOST

TEXT: Veronika Cézová
FOTO: archiv Daniela Kaftana, Jiří Čejka

DANIEL KAFTAN:
NA TŘÍDNÍM SRAZU JSEM BYL ZA 
TRUBKU, ŽE NEMÁM INVALIDNÍ 
DŮCHOD

Treacher-Collinsovův syndrom a ztráta 
sluchu 75 procent. To dostal do vínku 
v roce 1975 dnes sedmačtyřicetiletý 
Daniel Kaftan z Holešovic.

„Narodil jsem se jako nedoslýcha-
vý. Ale situace byla o to horší, že jsem 
neměl vyvinuté zvukovody ani ušní 
boltce, takže jsem nemohl nosit klasická 
sluchadla,“ vrací se zpátky v čase Daniel.

Přestože celé dětství strávil mezi 
slyšícími, v sedmi letech – v roce 1982 
– nastoupil do první třídy mezi nedoslý-
chavé do školy v Ječné v Praze 2. Tehdy 
také dostal své první kapesní sluchadlo 
s kostním vedením. 

„Dosud – z nostalgie – si ho scho-
vávám,“ usmívá se a ukazuje mi kra-
bičku se šňůrkami. Když o něm mluví, 
popisuje ho jako malý zázrak, který před 
ním otevřel nový svět. „Svět zvuků, kte-
ré jsem do té doby vnímal jakoby z velké 
dálky, nebo jsem je vůbec neznal.“

Na první pohled by se mohlo zdát, že 
byl Daniel konečně šťastný. Ale kapesní 
sluchadlo mělo i svou stinnou (a bolesti-
vou) stránku…

Krvavé otlaky
„Pružina, která držela kostní vibrátor, 
ho zároveň silným tlakem tiskla na 

ušní kost. Roky plynuly a používání 
kapesního sluchadla se pro mne stalo 
noční můrou. Celkem 32 let, v průmě-
ru 18 hodin denně, jsem používal ono 
kapesní sluchadlo, a to mělo za následek 
nepříjemné, bolestivé a místy i krvavé 
otlaky po celém obvodu hlavy. Zejména 
v letních měsících, kdy se pod hustými 
vlasy má kůže potila více než kdy jindy, 
se pružina do hlavy doslova zařezávala.“

Životní zlom? Slyším vítr!
V roce 2014 šel na operaci kostního im-
plantátu. „Poprvé v životě jsem se těšil 
na operaci! Už žádná krabička, žádná 

https://www.youtube.com/watch?v=NevOf23A1uk
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šňůrka, žádná pružina na hlavě. Jen 
malý audioprocesor, který je přidržován 
díky slabému magnetu v místě implan-
tátu. Je zcela ukrytý pod kůží, nikterak 
ho necítím. A slyším!“

Dva měsíce po operaci šel do nemoc-
nice na první seřízení audioprocesoru. 
Následně zamířil do nemocničního parku. 
Svižným krokem spěchal dolů po scho-
dech. A najednou… Neznámé zvuky…

„V duchu jsem si říkal, co to může 
být. Vzápětí mi to došlo! To je vítr! Vítr 
ve vlasech. Poprvé v životě jsem slyšel 
vítr! Jak nádherně zněl!“

Euroklíč k toaletám v celé EU
Přestože je celý život nedoslýchavý, až 
letos v dubnu začal pobírat invalidní dů-
chod. „Nebýt třídního srazu na ZŠ pro 
sluchově postižené v Ječné po 30 letech, 
jsem bez invalidního důchodu doteď. 
Na srazu jsem byl za trubku, která neví, 
na co všechno má nárok.“

Díky spolužákům tedy zkusil zažádat 
o invalidní důchod. „Nevěřil jsem, že by 
to vyšlo. Ale ono jo! A navíc díky pro-
jektu Jsem jedno ucho jsem zjistil, na co 
dalšího mám nárok. Například že mohu 
jako sluchově postižený získat Euroklíč, 

kterým si otevřu toalety po celé EU! 
Nikdy by mě nenapadlo, že tato výhoda 
nenáleží jen lidem na vozíku, ale i lidem 
se sluchovou vadou!“

Daniel si zažádal i o průkaz ZTP 
a příspěvek na mobilu. A přemýšlí, že si 
požádá i o příspěvek na mobil či tablet. 

„Za celý život jsem se nesetkal s ni-
kým, kdo by mě nasměroval, kdo by mi 
poradil, na co mám jako sluchově posti-
žený nárok. Ani u lékařů, ani v nemocni-
cích jsem nikdy nic nezjistil. Fakt jsem si 
připadal jako trubka, když si spolužáci na 
srazu vyprávěli, kolik jim už léta chodí 
na účet… Inu, chybami se člověk učí,“ 
uzavírá se smíchem Daniel Kaftan. 

Na co máte nárok, pokud špatně slyšíte?
• invalidní důchod
• průkaz ZTP
• Euroklíč, kterým si otevřete toalety v celé Evropské unii
• příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku – např. vibrační 

budík, televizní zesilovač či indukční smyčku
• příspěvek na sluchadla – od letošního ledna je to 2×7 000 Kč 

na obě uši
• příspěvek na mobilitu
• příspěvek na telefon
• příspěvek na tablet/notebook
• neslyšící mají nárok na tlumočníka znakového jazyka – např. 

při vyřizování záležitostí na úřadě či u lékaře
• neslyšící lidé jsou osvobozeni od placení poplatků za rozhlas 

a televizi (POZOR: Platí pouze, pokud v domácnosti jsou ne-
slyšící všichni. Jakmile je jeden člen domácnosti slyšící, tak 
už domácnost od poplatku osvobozená není.)

• neslyšící neplatí dálniční známku

(Pro bližší informace k získání konkrétního příspěvku kontaktujte 
příslušný Úřad práce.)

https://www.youtube.com/watch?v=MaexVHJlyb8
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Vyjádření Ministerstva zdravotnic-
tví pro dvouměsíčník Jsem jedno 
ucho
Informace k četnosti, výši a případ-
ným podmínkám úhrady sluchadel ze 
zdravotního pojištění jsou k nalezení 
v zákoně o zdravotním pojištění. Zde 
lze nalézt dvě základní skupiny, které se 
dále člení, a sice na sluchadla pro vzduš-
né vedení a sluchadla na kostní vedení.

Všechna sluchadla předepisuje 
ošetřující lékař foniatr, některá může 
předepsat také lékař se specializa-
cí ORL. Kromě úhradové skupiny 
s názvem zevní části implantabilního 
systému kostního sluchadla není k jejich 
předepisování třeba schválení pojišťov-
nou, tj. revizním lékařem. Pacient tedy 
musí být v péči lékaře příslušné odbor-
nosti, který má dle zákona kompetenci 
vhodné sluchadlo předepsat.

Některá sluchadla mají preskripční 
omezení např. věkem pacienta. Pro 
každou kategorii sluchadel je stanovena 
rovněž četnost nároku a počty kusů 
v daném období na pojištěnce (tzv. 
množstevní limit.) Kategorizační strom 
rovněž stanovuje úhradový limit bez 
DPH ve vztahu k limitu množstevnímu, 
v případě sluchadel se jedná o konkrétní 
částku (nikoli procenta úhrady), kterou 
úhrada nemůže překročit. Případný 
doplatek pojištěnce se tak může lišit 
podle konkrétního výrobce či dodava-
tele prostředku dané kategorie, lékař je 
nicméně vždy povinen pacienta sezná-
mit s variantou prostředku v příslušné 
kategorii, která je plně hrazená.

Seznam zdravotnických prostředků 
hrazených na poukaz, kde jsou mimo 
jiné rovněž uvedeny informace o ceně 
konkrétního výrobku uvedeného 
na trh ČR, zveřejňuje v měsíčních 
intervalech Státní ústav pro kontrolu 
léčiv, viz odkaz níže (na odkazu lze 

také např. stáhnout kategorizační strom 
ve formátu Excel).

Seznam cen a úhrad ZP hrazených 
na poukaz k 1. 10. 2022, Státní ústav 
pro kontrolu léčiv (sukl.cz)
(https://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-
-a-uhrad-zp-hrazenych-na-poukaz-
-k-1-10-2022)

V systému poskytování a úhrady 
zdravotních služeb v České republice 
jsou jak samotný implantát, tak všechna 
předoperační vyšetření, operace i ná-
sledná rehabilitační péče plně hrazené 
zdravotními pojišťovnami. Pojištěnec 
hradí ze svých prostředků pouze násled-
ný provoz přístroje (baterie atd.).

Úhrada zdravotních služeb pro pojiš-
těnce se řídí platnou legislativou. Zejmé-
na jde o zákon o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, zákon 
o veřejném zdravotním pojištění a vy-
hláška, kterou se vydává seznam zdravot-
ních výkonů s bodovými hodnotami.

Podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění se ze zdravotního pojištění 
hradí zdravotní služby poskytnuté 
pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat 
jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho 
utrpení, pokud:
a) odpovídají zdravotnímu stavu po-

jištěnce a účelu, jehož má být jejich 
poskytnutím dosaženo, a jsou pro 
pojištěnce přiměřeně bezpečné,

b) jsou v souladu se současnými dostup-
nými poznatky lékařské vědy,

c) existují důkazy o jejich účinnosti 
vzhledem k účelu jejich poskytování.
Operace kochleární implantace 

nemá žádné speciální podmínky 
úhrady, pokud je operace indikovaná 
ošetřujícím lékařem a jsou naplněny 
výše jmenované body a–c, je hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění.

Vyjádření Ministerstva práce a so-
ciálních věcí pro dvouměsíčník 
Jsem jedno ucho
Primární pomocí, alespoň pro některé 
osoby se sluchovým postižením, jsou 
zdravotnické prostředky (kochleární 
implantát, sluchadlo). 

Z dávkové pomoci lze zmínit invalid-
ní důchod a dále příspěvek na zvláštní 
pomůcku, příspěvek na mobilitu a pří-
spěvek na péči.

Prostřednictvím příspěvku na zvlášt-
ní pomůcku pomáháme osobám s ne-
příznivým zdravotním stavem (který je 
výslovně uveden v zákoně o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postiže-
ním) s pořízením určitých předmětů 
či prací, které pro tyto účely označuje 
pojmem „zvláštní pomůcka“. V případě 
osob s těžkým sluchovým postižením 
jde např. o signalizaci domovního/
bytového zvonku, mobilní telefon nebo 
individuální indukční smyčku.

Příspěvek na mobilitu je opakující 
se dávka. Její výše činí 550 Kč měsíč-
ně. Příspěvek na mobilitu je poskytován 
osobám, které mají nárok na průkaz 
osoby se zdravotním postižením ZTP 
nebo ZTP/P a které se opakovaně v ka-
lendářním měsíci dopravují nebo jsou 
dopravovány za úhradu. Osoby, kterým 
jsou poskytovány pobytové sociální 
služby v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, v domově pro seniory, 
v domově se zvláštním režimem nebo 
ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, 
nárok na příspěvek na mobilitu nemají 
(ale může jim být poskytnut „ze zřetele 
hodných důvodů“).

Příspěvek na péči se poskytuje 
osobám závislým na péči jiné osoby, 
příspěvek pomáhá s úhradou péče, 
kterou osobě poskytuje formální či 
neformální pečující. Výše příspěvku 
závisí na míře závislosti (880 Kč u osob 
ve stupni závislosti I, 4 400 Kč u osob 
ve stupni závislosti II, 12 800 Kč u osob 
ve stupni závislosti III a 19 200 Kč 
u osob ve stupni závislosti IV).

Vedle dávkové pomoci je možné 
zmínit průkaz osoby se zdravotním 
postižením. Průkaz osoby se zdravot-

TÉMA

PŘIPRAVILA: Veronika Cézová

PŘÍSPĚVEK PRO LIDI 
SE SLUCHOVÝM HANDICAPEM

http://www.sukl.cz
https://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-zp-hrazenych-na-poukaz-k-1-10-2022
https://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-zp-hrazenych-na-poukaz-k-1-10-2022
https://www.sukl.cz/sukl/seznam-cen-a-uhrad-zp-hrazenych-na-poukaz-k-1-10-2022
https://www.youtube.com/watch?v=KT5JWySOFs0
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ním postižením se poskytuje osobám 
s podstatným omezením pohyblivosti 
nebo orientace. Existují tři typy prů-
kazů podle tíže postižení – TP, ZTP 
a ZTP/P. Z průkazu osoby se zdra-
votním postižením pak plynou určité 
nároky (výhody). Většina nároků ale 
plyne až z průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
jako je např. sleva z ceny jízdného 
v autobusových a vlakových spojích, 
bezplatné užívání MHD či osvobození 
od některých správních poplatků.

Vyjádření Úřadu práce ČR pro 
dvouměsíčník Jsem jedno ucho
ÚP ČR nerozlišuje druh zdravotního 
postižení v rámci posuzování nároku 
na konkrétní nepojistnou dávku. Zá-

kladním vodítkem je stupeň závislosti na 
pomoci jiné osoby (ten stanoví příslušná 
lékařská posudková služba OSSZ).

Jak vypadá žádost o příspěvek na 
mobilitu, na zvláštní pomůcku a po-
souzení nároku na průkaz OZP?

Po přijetí žádosti zašle ÚP ČR 
příslušné okresní správě sociálního za-
bezpečení „Žádost o posouzení stupně 
závislosti“. Její posudkoví lékaři vychází 
ze zpráv ošetřujícího lékaře žadatele 
a z výsledku provedeného sociálního 
šetření. 

Následně vystaví posudek, zašlou ho 
Úřadu práce ČR a ten na jeho základě 
vydá rozhodnutí o přiznání či nepřizná-
ní průkazu OZP nebo dávky a její výši.

U příspěvku na péči je pak proces 
obdobný, navíc probíhá ale sociální 
šetření – tedy po podání žádosti o dávku 
zkontaktuje žadatele sociální pracovník 
Úřadu práce ČR a dohodne se s ním na 
osobní návštěvě buď u něj doma, nebo 
v zařízení, ve kterém klient dlouhodobě 
žije.

V rámci návštěvy proběhne sociál-
ní šetření, při kterém zástupce úřadu 
zjišťuje, jak moc je žadatel závislý na 

pomoci jiné osoby. Tedy, co je schopen 
zajistit vlastními silami a na co už nesta-
čí. Sociální pracovník nijak nehodnotí 
zdravotní stav žadatele a po skončení 
šetření vyhotoví písemný záznam. Spo-
lečně s ním pak zašle příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení „Žádost 
o posouzení stupně závislosti“. 

Její posudkoví lékaři vychází ze zpráv 
ošetřujícího lékaře žadatele a z výsledku 
provedeného sociálního šetření. Násled-
ně vystaví posudek, zašlou ho Úřadu 
práce ČR a ten na jeho základě vydá 
rozhodnutí o přiznání či nepřiznání 
průkazu OZP nebo dávky a její výši.

Lidé se sluchovým postižením 
si mohou, stejně jako ostatní osoby 
se zdravotním postižením, požádat 
o příspěvek na mobilitu, příspěvek 
na zvláštní pomůcku a také o průkaz 
osoby se zdravotním postižením, 
případně o příspěvek na péči. Přehled 
těchto dávek, včetně podmínek pro 
vznik nároku je k dispozici i ve formě 
videospotů na www.uradprace.cz/web/
cz/davky-pro-osoby-se-zdravotnim-
-postizenim3 a www.uradprace.cz/
web/cz/prispevek-na-peci. 

JSEM JEDNO UCHO 20|2022

OHLASY ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
VÍTE, NA CO MÁTE JAKO SLUCHOVĚ 
HANDICAPOVANÍ NÁROK?
Růžajs Jandová Fundová
Mám oboustrannou ztrátu sluchu 
96,8 %, nosím sluchadlo pouze na pra-
vém uchu, v levém mám úplnou ztrátu 
– sluchadlo nepomáhá. Dnes jsem byla 
na posudkové komisi kvůli žádosti 
o invalidní důchod. Byl mi zamítnut. 
Lékařka mi napsala, že jsem spokojená 
a slyším na několik metrů. Tak proto mi 
byl zamítnut. Byla jsem docela v šoku, 
jak se mnou zacházeli.

Michaela Přikrylová
Doktor se mě vždy snažil přesvědčit, že na 
stupeň své ztráty slyším naprosto úžasně 
(v kabině na audio, kde je dokonalé ticho, 
aby člověk opravdu slyšel vše, co má, což 
v normálním životě není). Ale to prostě 
neslyšící člověk slyšícímu nevysvětlí.

Miroslav Kindel
Hodně neslyšících 
podle mě zapo-
míná i na jednu 
možnost – mít 
Euroklíč. To je ta-
ková věcička, díky 
které si odemkne-
te třeba všechny záchody v Evropské 
unii apod. A když jsem zjistil, kolik 
lidí tohle nemá. Přitom tohle by měla 
být automatická věc. Ať už pro vozíč-
káře, nevidomé, neslyšící. Trošku mě 
zaráží, že dost lidí o Euroklíči vůbec 
neví. Nebo ví, ale k odporu vůči Ev-
ropské unii si to ani nezařídí, protože 
ZLÁ EU!

Co mě ale hodně štve… Vydávání 
průkazů ZTP trvá kolikrát půl roku. 

Zažádám si v říjnu, mám to v dubnu. 
To není moc komfortní situace, byť 
je okolo toho hrozně moc papírování. 
Osobně bych změnil českou byrokracii 
plnou papírů a začal se snažit víc o di-
gitalizaci v rámci celé České republiky. 
Vždyť se podívejme, jak málo státní 
správa funguje jednotně a svým způso-
bem nepropojuje ani jednotlivé kliniky 
s nemocnicemi a mnoho dalšího.

Každopádně každou žádost o příspě-
vek, kterou jsem prošel, mi vyřídili. Že 
by se to nepovedlo? Ještě se to díky bohu 
nestalo. A doufám, že to tak bude dál 
pokračovat. 

Jana Jeanie
Mnoho lidí o různých věcech neví, 
a dokonce i mnozí lidé se sluchovým 

https://www.uradprace.cz/web/cz/davky-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim3
https://www.uradprace.cz/web/cz/davky-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim3
https://www.uradprace.cz/web/cz/davky-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim3
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-peci
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-peci
https://www.youtube.com/watch?v=TGUXNW1-vlU
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a na žádný další příspěvek nárok nemám 
(nedosáhla jsem ještě celkových ztrát 
85 %, byť od toho nejsem daleko)…

Praot Kráťa
Asi před šesti lety mě napadlo, že bych 
si mohl požádat o příspěvek na zvlášt-
ní kompenzační pomůcku (proč to je 
zvláštní netuším).

Zašel jsem tedy na Úřad práce, po-
ptal se na to a když mi úřednice řekla, 
že mohu, tak jsem ji poprosil, aby mi 
řekla, co všechno potřebuji, abych si to 
oběhal, vyřídil a nemusel na úřad 5×, 
nýbrž to přinesl vše najednou. Úřednice 
mi dala formulář (2× A4 oboustranně), 
že tam je vše potřebné, stačí to vyplnit 
a přijít.

Ve formuláři bylo mimo jiného, 
nač žádám a přesný model. Pohledal 
jsem tedy na internetu, početl recenze 
a napsal poslední model, co se prodával 
(Samsung Galaxy Tab S3). Vyplněný 
formulář jsem pak odnesl na úřad a líbi-
lo se mi, jak to je jednoduché.

Po asi třech měsících jsem měl na 
poště dopis „do vlastních rukou“. V do-
pise bylo, že je jednání o příspěvku pře-
rušeno, jelikož jsem nedodal lékařskou 
zprávu a že pokud tak neučiním do snad 
14 dní, tak už se nemám namáhat.

To mi přišlo fakt jako nějaký podraz. 
Jednak jsem se úřednice ptal, co všech-
no potřebuji, druhak bylo ve formuláři: 
jméno, adresa a telefon ošetřujícího 
lékaře, třeťak mu tedy mohli zatelefono-
vat nebo požádat písemně o vyjádření, 
že jsem se zázračně neuzdravil a ne-
začal slyšet, čtvrťak mohli mi to sdělit 
třeba po měsíci, aby vše měli a řízení se 
nepřerušovalo (zasedají prý 1× za 3 mě-
síce). Zašel jsem tedy k lékaři a odeslal 
jeho zprávu (na poštu v Novém Strašecí 
chodím opravdu velmi rád).

Po dalších třech měsících mi přišel 
dopis „do vlastních rukou“. V dopise 
bylo, že je jednání o příspěvku přeruše-
no, jelikož jsem nedodal „užnevímco“ 
(možná potvrzený příjem). Vyřídil jsem 
tedy „užnevímco“, odeslal (hlavně, že 
jsem to chtěl vše najednou) a po dalších 
třech měsících (dohromady už 9 měsíců) 
mi přišlo vyrozumění, že mi byl příspě-
vek přiznán.

Jenže v žádném obchodě/e-shopu už 
Samsung Galaxy Tab S3 neprodávali 
a měli pouze o 5 tisíc dražší S4 a na můj 
písemný dotaz e-mailem mi odpově-

děli, že příspěvek je pouze na S3, nebo 
podobný Lenovo „něco“. Naštěstí svolili, 
že si mohu zakoupit S4 a doplatit tedy 
víc (bylo to asi 5 000 Kč).

Celé mi to přijde, jako kdyby někdo 
usiloval o to, odradit žadatele a ušetřit. 
Krásné by to bylo, kdyby šel vyplnit 
formulář online, o potvrzení od lékaře 
by se postarali sami, o „jánevímco“ 
také a po těch třech měsících jen přišlo 
vyrozumění.

Hana Jansíková Jůzlová
My dostali příspěvek na péči o dítě 
1. st., ale dle všeho by mělo mít nárok 
na 2. st. Hodně jsem bojovala o kartičku 
ZTP kvůli parkování, protože se čtyřle-
tým dítětem neslyšícím auta by bylo fajn 
zaparkovat vždy u vchodu. A příspěvek 
na mobilitu, když dojíždíme 50 km na 
logopedii a 150 km na kontroly každý 
měsíc. Mile mě překvapil příspěvek od 
VZP na sluchadla, to nám moc pomoh-
lo. A to je vše, o co jsme žádali. 

postižením svádí velký boj s úřady 
a spoustě lidem úřady žádosti zamítají. 
Je to všude různé, kraj od kraje. Slyšící 
lidé mnohde nechápou strasti a slasti 
osob se sluchovým postižením. Vada 
sluchu není vidět. „Slepota odděluje člo-
věka od věcí, hluchota od lidí.“ Všimli 
jste si, že např. v televizi jsou vyhlašová-
ny sbírky především pro lidi vozíčkáře, 
nevidomé, s různými poruchami, ale 
pro občany se sluchovým postižením jen 
velmi málo, spíše výjimečně. Slyšící lidé 
to fakt nepochopí. Odezírám a v době 
mé úplné oboustranné hluchoty (to 
jsem ještě nedostala možnost operace 
KI) mně prostě lékař z oboru foniat-
rie nevěřil, že neslyším! Seděla jsem 
u něj v ordinaci u otevřeného okna, 
on přišel náhle za moje záda k oknu 
a pleskl rukama u mého ucha, já ucítila 
závan vzduchu a ucukla. On na tuhle 
reakci mně pravil: „To není možné, vy 
normálně slyšíte!“ Já jsem se ohradila 
a bránila se, že jsem ucítila závan vzdu-
chu, a proto jsem se otočila. Milého 
mladého doktora nakonec přesvědčil až 
můj audiogram provedený v úplné tmě 
a nemohla jsem tam odezírat. Totální 
hluchota! Je to nepříjemná situace, lidé 
jsou velmi podezíraví, hluchota na první 
pohled není vidět, kdežto je dobře vidět 
u lidí nevidomých a tělesně postiže-
ných. Tak bohužel taková je životní 
zkušenost!

Eva Maršálková
Já mám špatnou zkušenost. Žádala jsem 
dvakrát o příspěvek na mobil a vždy mi 
byl zamítnut!

Preclinda Preclindovatá
Jednou za 5 let příspěvek na sluchadla, 
průkaz ZTP, příspěvek na dopravu, 
příspěvek na nějakou kompenzační 
pomůcku a víc nevím… Zatímco jsem 
asi 2× o příspěvek žádala, tak mi jej 
i dali, ale ty papíry kolem toho, koli-
krát jak to vyplnit a ta doba, než se to 
vyřídí.

Dagmar Čípová
Nárok mám snad 
jen na příspěvek 
od pojišťovny 
jednou za 5 let na 
sluchadla. Jinak 
mi prý sluchadla 
sluch kompenzují 

Rada prezidentky SNN ČR 
Šárky Prokopiusové

I když mají lidé mnohdy na 
něco nárok podle ztráty slu-
chu, chyba může být u léka-
ře, který napíše špatně zprá-
vu pro posudkovou komisi. 

V takových případech je 
dobré podat odvolání. Ale 
zároveň musíte mít novou 
zprávu od lékaře. Případně je 
dobré změnit doktora.

Důležité je, aby lékař do 
zprávy napsal, že slyšení je 
i se sluchadlem nedosta-
tečné.

https://www.youtube.com/watch?v=0P-dpKE8aAM
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TEXT: Miloš Lang
FOTO: facebook.com/marleematlin, ew.com

MARLEE MATLIN
Neslyšící herečka
Celým jménem Marlee Beth Matlin se narodila 24. srpna 
1965 v USA. Ohluchla v 18 měsících. Rodiče vychovávali 
Marlee doma, velmi ji podporovali a chtěli, aby byla nezávislá. 
V pěti letech se naučila společně s rodiči znakový jazyk. Mat-
ka ji přivedla ke hraní, když se dozvěděla, že existují centra, 
kde jsou programy pro slyšící a neslyšící děti, takže i Marlee 
mohla chodit do kroužků jako ostatní děti. S hraním začala 
už v sedmi letech. Její první rolí byla Dorothy v inscenaci Ča-
roděj ze země Oz s dětskou divadelní společností v Chicagu. 

Marlee získala Oscara v roce 1986 v kategorii nejlepší 
herečka ve vedlejší roli ve filmu Bohem zapomenuté děti. 

Hrála v mnoha filmech a seriálech. Je také mluvčí americ-
kého Červeného kříže a podílela se na tom, aby byla schválena 
legislativa pro technologii skrytých titulků.

Marlee Matlin tvrdí, že „handicap neslyšících není v uchu, 
ale je v jejich mysli“. Říká také, že „jediná věc, kterou neslyšící 
člověk nemůže udělat, je slyšet“.

První knihu vydala v roce 2002. Účastnila se show „Když 
hvězdy tančí“ (Dancing with the Stars). Podporuje mnoho 
charitativních nadací a pomáhá dětem. Se svým manželem 
Kevinem žije v Los Angeles a mají spolu čtyři děti. 

histor ické 
okénko
Marlee Beth Matlin
(*24. srpna 1965 v USA)

Neslyšící držitelka Oscara 
z roku 1986 v kategorii 
nejlepší herečka ve vedlejší 
roli ve fi lmu Bohem 
zapomenuté děti.

https://www.youtube.com/watch?v=OAV7gKP3hj0
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KŘEST KNIHY JSEM JEDNO UCHO 2022

TEXT: Veronika Cézová
FOTO: Jiří Čejka

KŘEST KNIHY 
JSEM JEDNO UCHO 2022

Mezinárodní týden neslyšících, který se 
konal od 19. do 25. září, jsme zahájili 
symbolicky hned 19. září. Pokřtili jsme 
již pátou knihu příběhů Jsem jedno ucho 
2022 se 22 příběhy lidí se sluchovým 
handicapem. Nechyběly ani osobnosti 
z řad lékařů, vědců a lidí, kteří mají 
blízko ke sluchu.

Jak křest prožívaly samotné osobnosti 
Jsem jedno ucho? 

Pojďme jim dát slovo…

Sabina Půtová, 
žákyně

Moc děkuji, že můžu mít tento rozhovor v knize, páté knize. Já nečekala, že dostanu slovo. Děkuji moc. Jsem šťastná, že jsem součástí této komunity!

Míša Melen, 
student

Jsem velice poctěn, že 

jsem mohl sdílet svůj příběh 

v této knize. Jsem poctěn za 

ty otázky, které mi byly kladeny 

v rozhovoru, jelikož jsem se 

zamyslel nad spoustou věcí… 

Taťka, mamka, mí nejbližší… Ti 

všichni se najednou mohli dočíst 

mé pocity. Pocity, o kterých 

jsem nikdy s nikým ani 

nemluvil. A za to moc 
děkuji!

https://www.youtube.com/watch?v=srVvZo1qYPA
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Daniel Kaftan, 
řidič kamionu

Děkuji moc za to, že jsem se mohl stát součástí tohoto projektu. Jsem šťastný, že něco takového vůbec tady je. Jsem jedno ucho může spoustě lidem dodat nějaký směr, nápad, v čem se můžou realizovat, dosáhnout něčeho, v co sami nevěří. V minulém vydání jsem zjistil, co všechno lidé s handicapem můžou zvládnout, můžou cestovat, realizovat svoje sny, plány a že se vůbec nemusejí bát, když mají podporu rodiny, přátel, kamarádů. Mě mrzí, že to tady nebylo v osmdesátých letech, když jsem se rozhodoval, čím budu. Asi jsem si říkal, že to nebudu moct dělat. Kdybych si mohl přečíst jeden takový příběh a nebál se a měl inspiraci a motivaci, tak možná, že bych nebyl řidičem kamionu, možná bych byl inženýr… Vezmu si z toho spoustu. A už teď se těším na další knihu plnou inspirativních příběhů! A z celého srdce si přeji, aby třeba i ten můj 
skromný příběh někoho 

inspiroval… 

Štěpánka 
Prokopiusová, 

studentka gymnázia
Chci poděkovat Verče. 

Jsem ráda, že jsem 

součástí tohoto projektu, 

který může dodat spoustě 

lidem inspiraci nebo 
i odvahu čelit svým 

problémům.
Děkuji moc.

Prof. Josef Syka, 
Akademie věd ČR

Jsem rád, že paní inženýrka 

připravuje tuto knihu. Ona totiž 

ukazuje, jak je teď komplexní 

svět nedoslýchavých a neslyšících 

právě tím, že máme dnes v České 

republice 1 500 lidí, kteří mají kochleární 

implantát. Vytváří se určitá komunita, 

která komunikuje uvnitř, ale také 

musí komunikovat se světem a musí 

komunikovat také se světem neslyšících. 

To všechno není jednoduchá věc. Vy to 

sami dobře víte. Já jsem velice rád, 

že právě tato kniha určitě přispěje 

k tomu, aby ta komunikace byla 

zdárná a stále lepší. 
Děkuji!
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Milan 
Peroutka, 

zpěvák a herecNevím, jestli to víte, ale já byl přítomen operaci kochleárního implantátu v Malawi v Africe. Viděl jsem to tam od uspání až po zdárný konec, protože spolupracuji s organizací, která pomáhá speciálně v rozvojových zemích. Je zajímavé sledovat rozdílný přístup u nich a u nás. Je dobře, že to je na dobré cestě. Mně se líbí ta komunita. Všechny vás zdravím a jsem rád, že právě Verča se zabývá tímto tématem. Díky tomu jsme se poznali, pozval jsem ji do rádia. Děkuji za pozvání, že tu můžu být, že můžu být součástí 
křtu knížky!

Jindřich Mikulík, 
bývalý prezident 

ASNEP
Veroniko, klobouk dolů. Proč? Líbí se mi, že pokrýváš všechna témata. Lidé neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, tlumočníci znakového jazyka… V příbězích cítím respekt k Neslyšícím. Velký respekt za veškerou snahu ohledně všech sluchově postižených. V knihách Jsem jedno ucho ukazuješ, že každý člověk je speciální, výjimečný. Každý je elita! A já doufám, že i v dalších budou další různorodé příběhy. Pátá kniha, věřím, nebude poslední. Jaká budou další témata? Nevím, uvidíme. 

Ale moc se na to 
těším!

Petr 
Pelíšek, seniorJsem poctěn, že jsem se objevil ve Veroničině knize. Ty knížky, které jsem přečetl, mě zajímaly a bavily. Jen 

tak dál. 
Díky.

Šárka 
Prokopiusová, 

prezidentka SNN ČR

Křtíme pátou knihu. 

A to značí, že spolupráce 

s Veronikou funguje. Vše 

je rychlé. A za to chci moc 

poděkovat! Křtíme pátou knihu 

a doufám, že ne poslední. To, že 

máme číslo 5, znamená, že to 

funguje a má to dopad na lidi, 

že je to zajímá a že spousta 

lidí se chce stát členy naší 

rodiny. Věřím, že jich 

bude čím dál víc 
a víc!

Pavla Krejzlová, 
biomedicínská 

technička
Naše Verča je samé 

překvapení. (smích) Netušila 

jsem, že budu vyzvána, abych 

mluvila před takovým velkým 

publikem… Ale ráda bych poděkovala 

Verče, protože je úžasné, jakou osvětu 

a inspiraci pro lidi dělá. Já jsem za sebe 

ráda, že jako inženýr jsem skončila na 

klinice ORL a můžu se věnovat sluchu 

a pomáhat lidem vracet sluch pomocí 

kochleárních implantátů. Jsem ráda, 

že máme kapacity jako profesor 

Syka. Moc děkuji i vám všem, 

že tu s námi občas vydržíte 

v ambulanci a že máte 
trpělivost. 

Děkuji.
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JSME V MÉDIÍCH!

MLUVÍ SE O NÁS
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MLUVÍ SE O NÁS

19. září 2022 v 15:00 hodin 
pozvánka na křest knihy 
Jsem jedno ucho 2022
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KONFERENCE 
A VALNÁ HROMADA EUD 2022

26.–28. 5. 2022 – Marseille, Hôtel Mercure Marseille Cen-
tre – Vieux-Port, Francie

Jednalo se o první prezenční konferenci a zasedání od začátku 
pandemie covid (poslední osobní zasedání se konalo v roce 
2019 v Bukurešti).

I proto byly v roce 2021 prodlouženy mandáty vedení EUD 
a volby se konaly až na tomto zasedání. Protože se v předcho-
zích letech velmi osvědčila online forma jednání, byla část 
zasedání vysílána živě, a tak se mohli zájemci připojit online.

Valné hromady se zúčastnili zástupci 29 států (Ukrajina 
nemá hlasovací právo, chyběli zástupci Švýcarska).
Ve čtvrtek 26. 5. 2022 byla prezentována činnost EUD – pre-
zentace uplynulých i stále běžících projektů, např. SignON 
– uživatelsky orientovaný a komunitou neslyšících řízený 
projekt, jehož cílem je ulehčit výměnu informací mezi ne-
slyšícími a nedoslýchavými lidmi v Evropě se zaměřením na 
irské, britské, holandské, vlámské a španělské jazyky, mluvené 
i znakové.

Projekt Easier navrhuje inovativní, inteligentní překla-
datelský rámec, který staví neslyšící do centra komunikace, 
ať už ve škole, v zaměstnání nebo doma. Dosáhne se toho 
využitím pokročilých technologií na rozpoznávání znakové-
ho jazyka, animací a strojového překladu spolu s odborníky 

KONFERENCE EUD

TEXT: Šárka Prokopiusová
FOTO: facebook.com/eudeaf

a špičkovými komunikačními technologiemi a nemoderněj-
ším zpracováním údajů.

Odpoledne se konal kulatý stůl streamovaný na téma 
Neslyšících uprchlíků z Ukrajiny (spoluorganizovaný EUD 
a WFD pod vedením prezidenta WFD Josepha Murraye), 
kterého se aktivně zúčastnila i prezidentka Ukrajinského 
svazu neslyšících Irina Chepchina. 

V pátek 27. 5. 2022 se konaly dva semináře:
1. Politická spolupráce – zúčastnili se různí politici z Fran-

cie, kteří spolupracují s francouzskými neslyšícími, např. 
starosta Marseille, předseda národní rady zdravotně 
postižených apod.

2. Ženy v politice – francouzská aktivita neslyšících žen 
je na velmi vysoké úrovni. Její zástupkyně Catherine 
Zlatkovic účastníky seznámila s jejich aktivitami a dalším 
plánovaným Evropským fórem neslyšících žen. I. Evrop-
ské fórum se konalo v roce 2018 ve Valencii ve Španělsku, 
II. fórum proběhlo v roce 2021 online a III. je plánováno 
na rok 2023 – bylo navrženo místo konání v České re-
publice, neboť i u nás jsou aktivity v této oblasti rozsáhlé 
(Catherine nás velmi chválila).

V rámci semináře vystoupily úspěšné neslyšící političky, např. 
Helga Stevens – předsedkyně belgického svazu neslyšících, 

https://www.youtube.com/watch?v=cqSbQABm9mg
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zastupitelka města Gent, belgická poslankyně, senátorka 
a europoslankyně; Concha Diaz Robledo – předsedkyně 
španělského svazu neslyšících a zakladatelka Evropského fóra 
neslyšících žen; Lea H. Hyldstrup – členka dánského před-
sednictva a aktivistka v oblasti LGBT+. 

Odpoledne byli účastníci seznámení s propagací a médii 
EUD a následovala společná procházka a prohlídka Marseille.
V sobotu 28. 5. 2022 se konala Valná hromada a volby nového 
představenstva EUD.

Závěry z Valné hromady: 
Řídící kancelář EUD je pověřena pokračovat v získávání 
aktuálních informací z praxe v různých oblastech a tématech 
– projekty EU, projekty EUD, dotazníková šetření, rešerše, 
digitální možnosti.

EUD zpráva o činnosti za rok 2021, návrhy na rok 2022:
Byla schválena finanční zpráva za roky 2021 a 2022 (dílčí) 
a plán na rok 2023.

Volby na nové 4leté období:
Prezidentka EUD – Sofia Isari (Řecko)
Viceprezidentka EUD – Ronit Laquerrière-Leven (Francie)
Členové představenstva EUD – Andy Van Hoorebeke (Bel-
gie), Paal Richard Peterson (Norsko), David Buxton (UK)

První zasedání nového výboru EUD se konalo ve dnech 9.–10. 9. 
2022 v Praze. V rámci zasedání se konaly dvě akce pro české 
neslyšící – 9. 9. Čajová party pro neslyšící ženy a 10. 9. Diskuse 
s výborem EUD k prosazování aktivit na podporu neslyšících.

Obě akce se konaly v historické kapli školy v Holečkově 
ulici (kterou si zahraniční návštěvníci s nadšením prohlédli 
a vyslechli si přednášku o její historii). Party vedly prezi-
dentka EUD Sofia Isari (Řecko) s viceprezidentkou EUD 
Ronit Laquerrière-Leven (Francie). Diskutovalo se o situaci 
neslyšících žen v Evropě, o možnostech komunikace, pří-
stupnosti a rovnoprávnosti žen, o možnostech a podmínkách 
v zaměstnání, o péči, o rodinu apod. a srovnávaly se možnosti 
neslyšících a slyšících žen.

V sobotu se ve stejných prostorách konala diskuse s vý-
borem EUD, kdy se k prezidentce a viceprezidentce přidali 
i další členové výboru – David Buxton (UK), Andy Van 
Hoorebeke (Belgie), Paal Richard Peterson (Norsko) a ředi-
tel EUD Mark Wheatley (UK/Belgie). Z ČR jsme pozvali 
k účasti naše členy i zástupce různých českých organizací 
a spolků neslyšících. Zde se probírala témata jako licence 
neslyšících profesionálních řidičů, dostupnost a financova-
ní tlumočnických služeb znakového jazyka, dnešní situace 
klubové činnosti neslyšících a dostupnost kultury a umění pro 
neslyšící návštěvníky kulturních institucí. Debata byla velmi 
živá, času bylo málo, ale byl využit beze zbytku. 

JSEM JEDNO UCHO 20|2022
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VALNÉ HROMADY EFHOH A IFHOH 
SVĚTOVÁ KONFERENCE IFHOH 
V BUDAPEŠTI

Dne 22. 9. 2022 se konaly valné hromady obou organizací 
nedoslýchavých – světové (IFHOH) i evropské (EFHOH).
Šlo o první akce po třech covidových letech, poslední setkání 
se konala v roce 2019.

Zatímco valná hromada EFHOH byla provozní (byla před-
stavena uplynulá činnost i plány do dalšího období a rozpo-
čty), valná hromada IFHOH byla volební a byl zvolen nejen 
nový předseda, ale i celý výbor. Nově zvoleným prezidentem 
IFHOH byl dosavadní místopředseda Avi Blau z Izraele, kte-
rý po 12 letech v této roli vystřídal Ruth Warick z Kanady. 

V pátek a v sobotu 23.–24. 9. 2022 se konal světový 
kongres IFHOH 2022 s názvem Svět bez bariér. Zaznělo 
mnoho příspěvků především na technologická témata, z nichž 
vyplynulo, že v budoucnu odborná veřejnost očekává takový 
rozvoj, že technologie bude součástí pomůcek pro nedoslý-
chavé, např. mobilní telefony i pevné telefonní linky budou 

SVĚTOVA KONFERENCE IFHOH

TEXT: Šárka Prokopiusová
FOTO: SNN ČR

rovnou spárované se sluchadlem pomocí bluetooth. Stejně tak 
televize bude mít zabudované bluetooth a to se přímo spáruje 
se sluchadlem. Výhodou této technologie bude to, že nebudou 
třeba žádné další přístroje či pomůcky a rovněž by měla být 
tato technologie levná a dostupná.

Výstupem z dvoudenní konference pak byla Budapešťská 
deklarace, která uvádí, že jsou vítány nové technologie ve 
sluchadlech a kochleárních implantátech, jako je techno-
logie Auracast. Zároveň je však nutné, aby byly zahrnuty 
i další technologie jako Telecoil a tyto technologie fungovaly 
paralelně. Zjednodušeně řečeno jde o podobný problém, jako 
jsou rozdíly mezi technologiemi Apple a Android, kdy např. 
některá moderní sluchadla se bez problémů párují s Apple, ale 
s Androidem ne. Což je pro uživatele často problém a Buda-
pešťská deklarace apeluje na to, aby tomu bylo v budoucnu 
předcházeno. 

https://www.youtube.com/watch?v=eT3Njjwc0Gk
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TIPY, JAK UŠETŘIT V DOMÁCNOSTI
Ceny energií, zboží i služeb se rapidně zvyšují. Víte, kde mů-
žete ušetřit ve své domácnosti? Přinášíme vám praktické tipy, 
na kterých můžete ročně ušetřit tisíce korun.

Praní
Perte, až když budete mít plnou pračku. Když budete mít 
pračku plnou jen z poloviny, pračka stejně spotřebuje k vyprá-
ní tolik energie, jako by byla plná.

Topení
Pokud snížíte teplotu v pokoji o jeden stupeň Celsia, ušetříte 
až 6 procent energie na vytápění. Mnoho domácností má 
doma vytopeno na více než 25 stupňů Celsia. Je však levněj-
ší se raději přiobléct, protože v obývacím pokoji zvládneme 
klidně o pět stupňů méně.

Svícení
Pokud je ještě nemáte, určitě si pořiďte LED žárovky. Jsou 
úspornější (i přes vyšší pořizovací cenu než běžné žárovky), 
navíc jim nevadí časté zapínání a vypínání. Jejich životnost 
je také mnohonásobně vyšší. Pokud nemáte rádi bílé světlo, 
v obchodech seženete LED žárovky i se žlutým světlem.

Všechno pryč z radiátorů
Záclony, závěsy, oblečení, nábytek… To všechno nám doma 
často zakrývá radiátory. A tím pádem zbytečně topíme.

Větrání? Ano, ale intenzivně a krátce
I přes zimu musíme větrat. Ale pokud máme stále pootevřené 
okno, zbytečně přicházíme o teplo.

Kvalitní okna jsou základ
Pokud máte stará okna, která jdou špatně zavírat, je to zdroj 
velkých tepelných ztrát. Pořiďte si proto kvalitní okna, která 
zabrání úniku tepla.

Pravidelně odmrazujte
Pokud máte v mrazničce vrstvu ledu, prudce stoupá spotřeba 
elektřiny. Mrazničku tedy pravidelně odmrazujte.

Ledničku nedávejte k topení
Stojí vaše lednička u tepelného zdroje? Pokud ji máte umís-
těnou například u radiátoru, sporáku či myčky na nádobí, 
spotřebuje více elektřiny na chlazení. Každý stupeň Celsia 
v jejím okolí znamená zvýšení spotřeby cca o 4 procenta.

Nezapomínejte zhasínat
Osvětlení spotřebuje kolem 10 procent elektřiny v domácnos-
ti, proto nezapomínejte zhasínat v místnostech, kde nepobý-
váte.

Vaření
Spousta tepla uniká bez užitku, když na velké plotýnce vaříte 
v malém hrnci. Je tedy potřeba, aby průměr hrnce odpovídal 

velikosti plotýnky. A spoustu energie také vyplýtváte při vaře-
ní v otevřeném hrnci bez pokličky. Spotřeba energie může být 
náročnější až o 300 procent! 

TIPY A RADY

TEXT: Veronika Cézová
FOTO: pixabay.com

Tip Šárky Prokopiusové

Nakupujte jen to, co potřebujete. Před cestou 
do obchodu se podívejte do lednice a spíže. 
Vyhněte se nákupům „naslepo“, udělejte si 
vždy nákupní seznam a nechoďte do ob-
chodu hladoví, máte potom pocit, že všeho 
potřebujete více.

Do zásoby nakupujte pouze trvanlivé po-
traviny (těstoviny, rýže, luštěniny, konzervy), 
pokud jsou v akci. 

Čerstvé potraviny (pečivo, uzeniny, ovoce, ze-
lenina) kupujte jen v menším množství. Pokud 
vám přesto zbude, zpracujte vše do zásoby 
– ovoce můžete použít při pečení nebo na 
přípravu smoothie, zeleninu můžete pokrájet 
a zamrazit. Z natí a listů udělejte pesto.
Vyvarujte se chodit do obchodu zbytečně 
často, nákupy si plánujte. 

Tipy, jak ušetřit energie, najdete i zde: 
https://zkrotimeenergie.cz/#opatreni.

https://www.youtube.com/watch?v=bfaM9dmFMIg
https://zkrotimeenergie.cz/#opatreni
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SVAZEM LETEM SVĚTEM

TEXT: Veronika Cézová
FOTO: V. Cézová, I. Neuschlová, A. Leuchterová, SNN ČR, divadlokampa.cz

1| NABÍRÁME NOVÉ OSOBNOSTI JSEM JEDNO 
UCHO Z CELÉ REPUBLIKY!

Valašské Meziříčí, Kolín, Praha. To jsou první tři des-
tinace, které navštívila naše tisková mluvčí Veronika 
Cézová při náběru nových osobností v projektu Jsem 
jedno ucho. Ve Valašském Meziříčí se stala první 
osobností Jaruška Struhařová, v Kolíně jsme v tamním 
divadle navštívili zakladatele Pantomimy S.I. Jindru 
Zemánka a v Praze jsme udělali rozhovor se Sašou 
Vebrovou, která léta připravuje scénáře pro pohádky 
pro neslyšící. Máte i vy námět na zajímavou osobnost? 

Svůj tip můžete poslat na cezova@snncr.cz.

SVAZEM LETEM SVĚTEM
Přinášíme vám novou rubriku, kde vás budeme informovat 
o aktualitách a zajímavostech ze Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR, největší organizace pomáhající 
lidem se sluchovým handicapem. 

S
VA

ZEM LETEM

SVĚTEM
1| 

https://www.youtube.com/watch?v=xt5MSb84Umk
cezova@snncr.cz
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2| MEZINÁRODNÍ TÝDEN NESLYŠÍCÍCH
V týdnu od 19. do 25. září, kdy se konal Meziná-

rodní týden neslyšících, jsme připravili na každý den 
informace ze Světové federace neslyšících, jejímiž 
jsme členy. Od pondělí do neděle jsme tak informovali 
o tématu dne.

1| 

2| 
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SVAZEM LETEM SVĚTEM

3| PŘEDSTAVENÍ MALÝ PRINC
Mezinárodní týden neslyšících jsme v SNN zakončili kulturně. Představení 

Malý princ bylo opravdu úžasné, divadlo praskalo ve švech a díky přepisu si ho 
užilo i několik neslyšících a nedoslýchavých. Ostatní, kteří mají zakoupené lístky, 
ale kvůli zrušenému tlumočení nepřišli, o ně samozřejmě nepřijdou. Tlumočené 
představení se uskuteční v pátek 16. prosince.

3| 

https://www.youtube.com/watch?v=SA_g9mRDjp4
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4| POZOR NA PODVODNÍKY
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR 

důrazně varuje před podvodníky, kteří se vydávají za 
neslyšící a podvodně vybírají od lidí peníze. Jeden 
takový hochštapler chtěl vylákat z lidí peníze v úterý 
18. října v Ostravě v obchodním centru Forum Nová 
Karolina. 

5| 

5| DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM
Náš Svaz je pacientskou organizací, proto jsme 

mohli být zapojeni do dotazníkového průzkumu Ba-
rometr mezi pacientskými organizacemi 2022, který 
pomůže zlepšit podmínky pacientů směrem ke zdra-
votním pojišťovnám, nemocnicím i ambulancím.

3| 

4| 



36

SVAZEM LETEM SVĚTEM

6| NOC LITERATURY
V pátek 21. září měl Svaz 

neslyšících a nedoslýchavých osob 
v ČR tu čest být součástí akce Noc 
literatury ve Werichově vile v Pra-
ze 10. Pro zájemce z řad veřejnosti 
jsme zde pořádali Minikurz českého 
znakového jazyka. 

7| BESEDA „NEOHLUCHNI!“ 
V BEROUNĚ

V pondělí 3. října jsme přijali pozvá-
ní do Berouna, kde jsme připravili 
pro seniory besedu „Neohluchni!“. 
Senioři se tak dozvěděli, jak si 
chránit sluch nebo jaké jsou na trhu 
kompenzační pomůcky.

6| 
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8| SETKÁNÍ INICIOVANÉ SNN 
ČR

V úterý 20. září se uskutečnilo 
další setkání sociálních pracov-
níků, tlumočníků a pracovníků 
v sociálních službách pro všech-
ny, kteří pracují ve Svazu neslyší-
cích a nedoslýchavých osob v ČR, 
v jeho pobočných spolcích nebo 
obecně prospěšných společnos-

tech s ním spojených. Účastníci 
debatovali na témata dostupnosti 
pobytových a terénních sociálních 
služeb pro osoby se sluchovým 
postižením, dostupnosti dlu-
hových poraden v jednotlivých 
regionech nebo se zamýšleli nad 
dopady zvyšování cen energií 
a surovin pro osoby se sluchovým 
postižením.

7| 

8| 
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10| KNIHY JSEM JEDNO 
UCHO NA NOCI VĚDCŮ NA 

OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ
Autorka Jsem jedno ucho Veroni-
ka Cézová moderovala tři filmo-
vé projekce o malém nadějném 
fotbalistovi Tristanovi a jeho nesly-
šícím tatínkovi během Noci vědců 
na Ostravské univerzitě v pátek 
30. září. Diváci byli úžasní, padly 
desítky dotazů. Nejaktivnější diváci 
obdrželi pátou knihu příběhů Jsem 
jedno ucho 2022. 

9| ŠEK PRO SVAZ NESLYŠÍCÍCH
V pátek 11. listopadu se v kině Evald v Praze 

uskutečnilo promítání těch nejlepších hudebních vi-
deoklipů. A při té příležitosti nám věnovala společnost 
AIR PRODUCTION PLUS s.r.o. šek na krásnou částku 
3000 korun! Šek převzala Linda Hudson, vedoucí tlu-
močnické služby CZTN. Moc děkujeme! 

3 000 CZK
S V A Z U  N E S L Y Š Í C Í C H  A  

N E D O S L Ý C H A V Ý C H  O S O B

11 t h N o v e m b e r  2 0 2 2

d o n a t e

9| 

10| 
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TEXT: Veronika Cézová
FOTO: archiv spolků, organizací a center

BYLI JSME PŘI TOM!
Základní organizace 
neslyšících Most
V sobotu 15. října jsme měli velkou oslavu – 40. výročí 
naší organizace neslyšících v Mostě! Dopoledne čle-
nové i nečlenové soutěžili v kartách Joker a odpoledne 
předseda Lukáš Šic předal ocenění bývalým před-
sedům naší organizace i současným funkcionářům. 
Následovala tombola a večer vystoupení s nejlepším 
bavičem. 

https://www.youtube.com/watch?v=MauUa0UhTM8
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Krajská organizace 
Beroun

Centrum pro zdravotně 
postižené Zlínského

kraje o.p.s.
V Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje to 

během podzimu vonělo! Vařila se dýňová polévka, 
ale i ta z červené čočky. Obě zahřály, ale také prospě-

ly zdraví! Klienti díky tomuto nácviku získali spoustu 
zajímavých informací, které jsou pro slyšící naprosto 

běžně dostupné.

Berounská krajská organizace si 
poslední říjnový víkend užila výlet 
v Temelíně! A měsíc předtím spo-
lečně s neslyšícími kolegy z Praž-
ského spolku neslyšících navštívili 
filmové muzeum v Poděbradech 
a chutný zlatý mok si vychutnali 
v pivovaru v Nymburce.
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Poradenské 
centrum Tábor

Prezidentka SNN ČR Šárka Prokopi-
usová se spolu s ředitelem sekre-
tariátu zúčastnila v pondělí 3. října 

v Táboře Dne otevřených dveří 
v novém sídle pobočky SNN v ČR! 

Máme radost z nových prostor 
a kolegyním přejeme spoustu 

spokojených klientů!

Ve čtvrtek 15. září se uskutečnila v sídle SNN na Kar-
línském náměstí výroční členská schůze.

Velice nás potěšila většinová účast našich členů 
a rádi jsme se zase viděli v tak hojném počtu.
Naší předsedkyní byla opět jednomyslně zvolena 
Kateřina Imrichová.

Zhodnotili jsme náš letošní srpnový rekondiční pobyt 
v Jizerských horách, který se opravdu mimořádně vy-
dařil a setkal se s velkým ohlasem. Užili jsme si nejen 
krásného počasí, ale hlavně společné radosti z výletů, 
vycházek i táboráku. Kromě tradiční výuky trénování 
paměti se i velmi líbilo nově zařazené rehabilitační 

Celopražský spolek 
nedoslýchavých

JSEM JEDNO UCHO 20|2022

cvičení. Poděkování patří TJ Jizera Káraný, se kterou 
jsme tuto část programu zajišťovali. Nyní již pracuje-
me na realizaci pobytu v roce 2023.

Od října bude opět probíhat pravidelný trénink pamě-
ti. A už se těšíme na vánoční setkání, které se usku-
teční 8. prosince. 

Prosíme o sledování aktualit na našem Facebooku 
Celopražského spolku nedoslýchavých.

Děkujeme našim členům i hostům za účast, aktivní 
přístup i za skvělé a bohaté pohoštění.

Všem hezký podzim a těšíme se na další setkání.

Za Celopražský spolek nedoslýchavých
Zdena Beranová
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Spolek neslyšících Plzeň
Ve Spolku neslyšících Plzeň jsme měli hned několik 
skvělých událostí během září a října. Byli jsme na 
prohlídce v Prazdroji, vyráběli jsme svíčky a tlumočili 
jsme přednášku cukrářky Mirky van Gils v Totemu. 
A stihli jsme také uspořádat sérii přednášek na téma 
psychohygieny ve spolupráci s Fakultou zdravotnic-
kých studií.
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Psal se konec dubna 2018, když Vendula Rychtaříková (tehdy 
Šantrůčková) stála u vzniku historicky prvního dílu Jsem jedno ucho. 
Tehdy tlumočila rozhovor s neslyšícím seniorem Vladimírem Mesnerem.

O dva měsíce později se stala sama osobností Jsem jedno ucho a čtenáři se 
tak mohli dozvědět, jaká náhoda (nebo osud) rozhodla o tom, že se stala 
tlumočnicí znakového jazyka.

Přestože ve čtvrtém ročníku střední školy chodila na přípravku na 
Policejní akademii, kam se i dostala, nakonec podala týden před 
uzavřením přihlášek jednu i na Filozofickou fakultu. 

Znakový jazyk ji uchvátil – a to díky filmu Bohem zapomenuté děti, který 
viděla na střední škole v hodině angličtiny.

V sobotu 8. října 2022 Vendy oslavila krásné půlkulaté výročí. A od doby 
prvního rozhovoru se hodně změnilo. Měla svatbu a narodily se jí dvě 
roztomilé děti.

Milá Vendy, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky 
a spoustu spokojených klientů!

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
VENDULA 
RYCHTAŘÍKOVÁ

Text: Veronika Cézová
Foto: Jsem jedno ucho 
a archiv Venduly Rychtaříkové

https://www.youtube.com/watch?v=qQ844VufujE

