
Neslýchaná akce 

Datum: 7. 9. 2022 

Čas: 10:00 - 18:00 

Místo: náměstí Svobody, Brno 

 

Cíl: přiblížit svět ticha široké veřejnosti a pomoct tak odbourat ostych v komunikaci a 
předsudky veřejnosti vůči lidem s postižením 

Organizátoři: Statutární město Brno, Dnes pomáhám z.s. 

Odborní partneři:  

VIA osob se smyslovým postižením, z.s., Tichý svět, o.p.s., Česká unie neslyšících, z.ú., 

Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI), Janáčkova akademie múzických umění 

v Brně, Ateliér Divadlo a výchova pro Neslyšící, Divadelní fakulta, Hands Dance, Audiohelp, 

z.s., Poradenské centrum Alfons VUT, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Spálený 

sušenky, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. 

Moderátor: Kristýna Kolibová z Free Rádia 

Zvuk: Wedding DJs & DJ Schafff 

 

Program na pódiu: 

10:00 – zahájení, popis akce 

10:15 – malé divadelní vystoupení studentek Ateliéru Divadlo a výchova pro Neslyšící DF   

JAMU 

10:30 – desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením –Tichý svět, o.p.s.  

10.45 – vyšetření sluchu u malých dětí metodou VRA, budování komunikace u malých dětí, 

důležitost surdopedické a logopedické péče, funkční komunikace v rodinách s dětmi 

se sluchovým postižením, práce s rodinou a její podpora – VIA osob se se 

smyslovým pos., z.s. 

11:00 – rozhovor s poradkyní Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

11:30 – představení Tiché linky – Online tlumočení znakového jazyka a online přepis 

mluvené řeči –Tichý svět, o.p.s. 

11.45 – vystoupení skupiny Hands Dance 

12:00 – rozhovor s poradkyní Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

12:15 – malé divadelní vystoupení studentek Ateliéru Divadlo a výchova pro Neslyšící DF 

JAMU 

12:30 – zodpovídání otázek při rozhovoru v oblasti sluchového postižení – VIA osob se se 

smyslovým pos., z.s. 

13:00 – informace pro slyšící i neslyšící o studiu na JAMU, 30 let existence na oboru Divadlo 

a výchova pro Neslyšící na Divadelní fakultě JAMU,  

13:30 – Dva světy – svět slyšících a neslyšících – Tichý svět, o.p.s. 

14:00 – zaměření a činnost spolku, zaměření na osoby s hluchoslepotou, osoby s postižením 

sluchu a okrajově osoby s postižením zraku, podpora rodin s dětmi se 

https://dnespomaham.cz/
https://www.linkedin.com/in/krist%C3%BDna-kolibov%C3%A1-80b77076?originalSubdomain=cz
https://www.weddingdjs.cz/?gclid=CjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UHyMZc7kS3PQ8OcMVdGCr-4JhsLLOcB6DevtWpJnVIClsa-GACdfPXBoC2CYQAvD_BwE


smyslovým postižením, pobytové akce a jejich význam, socializace lidí se 

smyslovým postižením. 

Spálený sušenky – osvětová činnost v oblasti smyslového postižení, sociálně 

inkluzivní projekty a akce skupiny, aktivity pro děti se sluchovým postižením a jejich 

rodiny, podpora komunikačních dovedností skrze vnímání rytmu a rozvoj rytmického 

cítění, využití rytmu jako společného jazyka pro lidi se smyslovým postižením s lidmi 

vidícími a slyšícími – VIA osob se smyslovým postižením, z.s. 

14:45 – malé divadelní vystoupení studentek Ateliéru Divadlo a výchova pro Neslyšící DF 

JAMU 

15:00 – rozhovor s uživatelem kochleárního implantátu – M. Štibrányiová, Spolek uživatelů 

kochleárního implantátu 

15:15 – krátký vstup k tématu nejmenších dětí se sluchovou vadou a jejich rodin – Tamtam, 

o.p.s.  

15:30 – informace pro slyšící i neslyšící o studiu na JAMU, 30 let existence oboru Divadlo a 

výchova pro Neslyšící na Divadelní fakultě JAMU  

15:45 – Divadelní spolek OUKEJ – knižní představení 

16:00 – vystoupení skupiny Hands Dance  

16:00 – rozhovor s poradkyní Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s  

16:15 – malé divadelní vystoupení studentek Ateliéru Divadlo a výchova pro Neslyšící DF 

JAMU 

16:30 – rozhovor s poradkyní Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

16:45 – Můj život s hluchoslepotou – rozhovor s Lucií Ulrichovou, Tichý svět, o.p.s. 

17:00 – workshop – vyšetření sluchu, doc. MUDr. M. Lejska, CSc., MBA. 

17:15 – vystoupení skupiny Hands Dance se zpěvákem a kytaristou J. Dolníkem 

17:30 – workshop – vyšetření sluchu, doc. MUDr. M. Lejska, CSc., MBA.  

17:45 – workshop o prevenci vyšetření sluchu MUDr. M. Řebíčková 

18:00 – ukončení akce, závěrečné slovo 

 

Program na stánku: 

1. JAMU – informace pro neslyšící i slyšící zájemce o studiu na divadelní fakultě JAMU, 

30 let existence oboru Divadlo a výchova pro Neslyšící, materiály k nahlédnutí, 

fotodokumentace apod. 

2. Tichý svět, o.p.s. – workshop zásady komunikace s neslyšícím, workshop Neboj se 

komunikovat – zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením  

   představení sociálních služeb Tichého světa – sociální rehabilitace, odborné sociální 

poradenství, tlumočnické služby – základní poradenství v rámci služeb, tiskoviny, 

letáčky, minikurz znakového jazyka, minikurz prstové abecedy, minikurz odezírání 

pro seniory, představení úspěšných projektů v kraji – bezbariérové nemocnice, 

Pojďte s námi znakovat, Tichá vila Tugendhat, představení Tichý svět chráněná 

pracoviště – Tiché zprávy, Tichá kavárna a cukrárna, Tichá pošta, Tichá jehla, 

tlumočení do znakového českého jazyka.  

3. VIA osob se smyslovým pos., z.s. – PhDr. L. Hricová, Ph.D., MSc. – pobytové 

akce, budování komunikace u dětí, důležitost surdopedické a logopedické péče, 

význam českého znakového jazyka, funkční komunikace v rodinách s dětmi se 

sluchovým postižením, aktivity VIA a Spálených sušenek i školy (povídání, videa, 

aktivity atd.)  

4. Audiohelp, z.s. – kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé a neslyšící, např. Bytové 

signalizace, vibrační budíky, “indukční smyčky, zesílený poslech TV s možností 



vyzkoušení si některých kompenzačních pomůcek, tiskoviny k pomůckám a sociální 

službě Audiohelp,   

5. Česká unie neslyšících, z.ú. – zajištění tlumočení do českého znakového jazyka 

programu i na stánku 

6. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Mgr. Kučerová, ukázka 

kompenzačních pomůcek (sluchadla, implantát), tablety s aplikacemi se znakovým 

jazykem, ukázka speciálních pomůcek a hraček (např. Plyšový znakovací medvěd), 

možnost orientační zkoušky sluchu pomocí přenosného audiometru, možnost 

rozhovoru s poradkyní rané péče  

7. Poradenské centrum Alfons VUT – omalovánky se znaky českého znakového 

jazyka, prstová abeceda, interaktivní pexeso ve znakovém jazyce na tabletě, video 

smyčka s překladem odborných termínů do českého znakového jazyka   

8. Spolek uživatelů kochleárního implantátu SUKI – pomůcky (model ucha a jeho 

vnitřní části, kompenzační pomůcky-různé druhy pro různé typy vad, simulátor vad 

sluchu, simulátor kochleárního implantátu, tiskoviny, publikace Můj život s uchem 

spolek uživatelů kochleárního implantátu  

9. Divadelní spolek OUKEJ, Hands Dance – představení samotné skupiny HD a 

divadelního spolku OUKEJ, umělecké tlumočení písní – ukázky pro děti i dospělé.  

 

Vystupujíci: 

1. doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA. 

2. Mgr. Anna Kučerová – Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

3. Jaroslav Dolník, zpěvák a kytarista 

4. Mgr. et. Mgr. Zuzana Hlavičková, Mgr. Hana Šůstková, Tichý svět, o.p.s. 

5.  Mgr. Marína Štibrányiová – rozhovor s uživatelem KI, speciální pedagog 

6.  PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., MSc. 

    7. MUDr. Mgr. Michaela Vojnová Řebíčková, 

    8.  prof. PhDr. Veronika Broulíková, prof. Mgr. Zoja Mikotová.   

 

 

Karavan – Tichá kavárna a cukrárna  


