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Projekty: Znakovárna a Deaf travel 

Přednášející: Jan Wirth 

 rodilý „Pražák“ 

 lektor českého znakového jazyka 

 od narození neslyšící 

 

Znakovárna 

 na začátku byli jen jako facebookové stránky: Rozvíjíme sami sebe 

o cílem stránky bylo, aby se tam nashromáždily různé stránky, články 

o abychom se podívali sami na sebe jako neslyšící  

 poté byl nápad zorganizovat i sešlost v nějakém prostoru 

 inspirace v talk show 

 texty, které nám mají co říct a poté převádět do znakového jazyka 

 vznik Znakovárny – byla výhradně pro neslyšící, ale byli vítáni i slyšící, kteří měli 

kompetence v českém znakovém jazyce 

 první dva roky nebyly přednášky tlumočené, takže byly opravdu určená jen pro 

uživatele českého znakového jazyka 

 přednášky byly různě strukturované: workshopy, promítání filmů, pečení vánočního 

cukroví 

 první přednáška: 

o říjen 2015 

o obecné téma: Život a smrt 

 dlouho se přemýšlelo, co by mělo být tím prvním tématem, ale nakonec 

se vybralo takové obecné téma 

o sešlo se asi 50 lidí 

 za roky, kdy funguje Znakovárna bylo už více než 40 přednášek 

 většinou se konaly v pátek jednou za 14 dní 

 Znakovárnu navštívilo cca více než 2000 účastníků 

 Témata: 

o O sexuální energii 

o Kdo jsme víme díky poznání dvou kultur – přednášející: Radka Nováková, 

Barbora Fodorová 

o Ilumináti 

o Osvícení lidé 

o Být hluchý nebo neslyšící – diskuze, jak se označovat v komunitě, někdo ve 

slově neslyšící vidí negativum 

o Cestování – Seek the wordl – Calvin cestuje po celém světě – rekordní účast 

návštěvníků, plná Znakovárna 

o přes léto se nepořádají přednášky pravidelně – ale jsou občas celodenní akce, 

stánky, kde se můžou prezentovat nějaké organizace 

 od roku 2017: 
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o Hithit 

 místo, kde člověk může požádat veřejnost o příspěvky na nějaký projekt, 

který představí  

 příspěvek, ale nikdo nepřispíval, ale nakonec se postupně začali 

shromažďovat peníze, zachránili nás dva sponzoři Leoš Procházka a 

Radim Pařík, kteří přispěli po 50.000,- + mnoho dalších přispěvovatelů, 

přes 100  

 tento příspěvek je ale jednorázový, podruhé už žádat na Hithit nemůžete 

 díky těm donátorům se vlastně rozpohyboval až se vybralo více než 

200.000, o které jsme v příspěvku žádali 

o v září 2017: podpora T-Mobilu   

 tým Znakovárny – pomáhá s občerstvením, natáčení videa… ale počet členů ubývá 

 září 2017 Znakovárna se stal oficiálně spolkem 

o teď se pořád čerpají peníze z hithit, T-Mobile vstupné… 

 téma 2017/2018 

o Vzděláváni neslyšících a nedoslýchavých – přednášející: Petr Vysůček  

o Historie výzkumu znakového jazyka 

o Téma autismus u neslyšících 

o Diskriminace neslyšících 

 téma 2018 

o Tajemství na cestě k úspěchu 

o Lidská práva neslyšících 

o Vědí dnešní rodiče, jak podporovat své děti? Aneb raný vývoj u neslyšících 

rodičů. 

 málo neslyšících, celkově ale byla slabá účast – historicky jsou u nás 

neslyšící, jsou zvyklí na služby zdarma, spropitné neslyšící nedávají 

 ve Spojených státech – tam je automaticky 10 % tips, a i neslyšící je tam 

dávají 

o Český znakový jazyk a lingvistika – přednášející: prof. Macurová 

 Festival – Znakofest 

o celodenní akce 

o promítání filmů, umělecká tvorba 

o hned ráno program pro děti – pražská ZOO s Martinem Kuldou 

o příští rok bude Znakofest 15.6.2019 – v Karlíně v bývalých kasárnách 

 Přednášky typu u Kulatého stolu: 

o Nadace Dar sluchu – kde neslyšící komentovali příspěvky negativně 

 tak sama nadace chtěla zorganizovat diskuzi o toleranci mezi lidmi se 

sluchovým postižením 

 pro a proti názory, kochleární implantáty 

 velmi hojná účast 

 toto téma bude vždycky náročné a diskuze nebyla úplně konstruktivní 

o Je země kulatá nebo plochá? 

o Diskuze s kandidátem na prezidenta Jiřím Drahošem 
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 Téma o náboženství – 7 různých náboženství, naživo mohli vidět neslyšící diskuzi 

účastníků s různým náboženstvím 

 Rozdíl mezi přednáškami s tlumočením a bez tlumočení 

o všechno má své výhody a nevýhody 

o s tlumočením: pořád je to míšení dvou světů, takže by se někteří neslyšící třeba 

vyjadřovali jinak, nebo bez tlumočení se mohli slyšící více učit ČZJ 

 otázka vstupného: 

o slevy mají studenti a senioři za půlku 

o některým neslyšícím se vstupně zdá moc drahé 

 

Deaf Travel 

o je to spíše průvodce cestováním ve znakovém jazyce 

o od ledna budou spuštěny nové webové stránky 

o jak se sehnali peníze na projet a jak projekt vznikal: 

o Hackathon – víkendový projekt, kde se vymýšlí různé projekty, které kohokoliv 

napadnou 

 6 týmů, vymýšlení aplikací, technologií 

 mentoři jsou od Vodafonu, ti se pak připojují ke skupinám a pomáhají 

dovytvořit projekt 

 celý víkend se vyvíjela celá myšlenka – Deaf Travel získal 3. místo 

 1. místo – tlumočník do kapsy 

 2. místo – mobil, který by snímal znakující osobu a jeho projev by se 

přenesl do psané češtiny 

o laboratoř nadace Vodafone, kde se opět mohly podpořit projekty 

 oceňovali 5 projektů a Deaf travel byl obdarován 150.000,- 

o Startup yard – 150 projektů z Evropy 

 opět se zkusil poslat projekt Deaf Travel a opět byl vybrán mezi 6 

finalistů, potom se dostal i mezi první dva 

 poté se prezentovala tříměsíční práce (demoday) – v Bio oko  

 všechno se muselo odprezentovat během 3 minut, což bylo velmi těžké 

o poté se projekt dostal do medií, prezentování veřejnosti 

o pro koho jsou stránky Deaf travel: 

o 466 milionů lidí s SP 

o 70 milionů uživatelů ZJ 

o chceme, aby to bylo i celosvětově, ale je to teprve v začátcích 

o Problém v projektu – jazyková bariéra, tlumočník, audioguide 

o řešení – video průvodce 

o tipy – v rámci mapy se objeví doporučení na dané místo 

o reportéři, kteří natočí a dá jí do mapy – nejsou profesionálové, takže informace 

budou neověřené, používá se mezinárodní znakový systém i český znakový 

jazyk 

o Deaf ekosystém – chceme podporovat neslyšící odborníky 

o zatím funguje jen webová stránkách, ale je v procesu aplikace 
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o 6 lidí v týmu – Jan Havelka spoluzakladatel 

o v týmu je jedna slyšící Michaela WU, funguje jako tlumočník 

o Demoday v červnu 2018 – na léto byla soutěž pro reportéry 

o 23 videí, porota vybírala to nejlepší video, vyhrála Marie Pangrácová (Poprad – 

Tatry), video nesmělo být další než dvě minuty 

o příští rok bude asi další soutěž 

o teď se čeká na dokončení projektu, než se bude projekt veřejně publikovat, určitě tomu 

bude ještě minimálně dva roky 


