
Influenceři, jedno zdravotní postižení jste si vyzkoušeli a co takhle život v absolutním tichu a 
beze slova? 
 
To bude mít Láďa problém. 
Tak to Láďa problém. 
To Láďa nedá,no.  
Na rozdíl od vás umím jediná znakovou řeč, hm.  
Já taky.  
Umíš taky? 
 
My máme to štěstí, že tu máme Matěje Čiperu. Matěj je z neziskové organizace Tichý svět a 
je lektorem znakového jazyka. 
 
Matěji, dobrý den. 
Dobrý den. 
Dobrý den. 
Dobrý den. 
 
Tak ahoj, jsem rád, že jsem tady za vámi mohl přijít. Já jsem neslyšící, chtěl bych nejdřív se 
zeptat vás, jestli vy máte nějakou zkušenost s neslyšícími? 
 
Já mám kamaráda v rodině vlastně, který mě naučil  jakoby… jak se mu říká, takové to písmo, 
ve kterém vlastně A… 
 
Jo jo jo, ahoj. 
 
A H O J 
 
Matěj byl sympaťák hroznej, hned jak přišel, tak prostě z něj vyzařovalo hrozný charisma a 
obdivuju prostě takový lidi, který jsou něčím takhle výjimečný. 
 
Čím to je, že člověk se stane němým? 
 
Já můžu mluvit, nebo samozřejmě můžu i takhle artikulovat, ale bez hlasu. Ale já nemluvím, 
protože jsem neslyšící a nemám tu sluchovkou kontrolu nad sebou. Takže vlastně nevím, jak 
ten hlas používám, tak proto ho, proto nemluvím, takže… 
 
Jo, jasně, to je neslyšící. 
 
Kdyby chtěl zakřičet, tak zakřičet může. 
 
No, jako jo, samozřejmě. 
 
Chcete? 
 
Já jsem teď zakřičel, vy jste to neslyšeli? Vy jste to neslyšeli! Jo, tohleto cejtím, tyhlety zvuky, 
když třeba potom zavi-, když vlastně jsou, ano přesně tak, jsou s tím spojené vibrace. 



 
Ukázalo mi to, že je třeba fajn tyhle jako věci umět, protože třeba můžete odposlouchávat 
lidi v metru, když se takhle budou bavit, když to umíte. 
 
Vy používáte intonaci k tomu, abyste rozeznali, jestli jde o otázku nebo o oznamovací větu. A 
já vlastně k tomuhle vyjádření používám právě tu mimiku, já vám ukážu příklad. Třeba: 
Ty něco děláš. Děláš něco? Jo? Vidíte? Tohleto už vlastně znamená otázku. Nebo: co to 
děláš! Co to děláš! To už zase už je rozkazovací věta nebo takhle. 
 
Ty jo, dneska jsem se naučila „děkuju“. Potom, jo „děkuju moc“ umím. 
 
A jaký je znak pro sex? 
 
Jo, takhle. 
 
Takhle. 
 
To vypadá jak- 
 
Pardon, tohle znamená znakovat, podívejte se. To znamená sex, tak bacha na to. 
 
Takže 2, 2. 
 
Jo, a tadyto je sex. 
 
No, a nám se stalo, že přijel Polák k nám na návštěvu a takhle si objednával pivo v hospodě, 
jo? A číšnice úplně mu dala facku říkala: „Co to je!“ No, ale u nás se používa tento znak pro 
pivo a u nich se používá opravdu tohle v Polsku, jo? 
 
Tak já chtěl vlastně pivo včera. 
 
Odnesl jsem si že, ty jo, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale polsky se řekne takhle otevřít 
pivo a tohle znamená sex, myslím. 
 
Co se týče ještě nevýhod, tak když je tma a jsme v posteli třeba, tak je vlastně trochu 
problém, kdybychom chtěli vlastně při sexu třeba nějak komunikovat, tak si musíme trošku 
rozsvítit, protože na sebe nevidíme. 
 
Mě tyhle věci celkově zajímaj, baví mě to na to koukat a zajímá mě, jak ty lidi žijou. Takže 
jsem za to rád, že jsem to dneska mohl zažít. Matěj byl sympatickej hrozně, přišel mi hrozně 
sympatickej, jak nás tady učil tu řeč a všechno. Něco jsme se dokonce naučili, tak jsem za to 
rád a supr zkušenost, no. 
 
A teď k vašemu úkolu. Naučte se fráze ve znakovém jazyce, natočte společně vzkaz a 
podpořte tím lidi se sluchovým postižením. 
 
To je super nápad. 



 
Takže šlo by to třeba: ahoj všichni, zdravíme vás z?  
 
Ne, každý má říct 2-3 slova. 
 
Jo. 
 
Dneska. 
 
Postižený. 
 
 Zprávu. 
 
Takhle, jo? 
 
Myslím, že to byla skvělá exkurze, mega mě to bavilo.  
My zdravíme 
 
Tou určitou osvětou informovat lidi, že tím, že někdo nemá sluch, tak to z něj nedělá 
nějakého béčkového člověka, je to stejný člověk jako kdokoliv z nás. 
 
Zdravotní. 
To by mi šlo. 
 
To bylo dobrý!  
 
Tak jo.  
Matěji, já mám pro tebe ještě jeden vzkaz. 
 
No pro pána krále. 
 
Děkuju. Jsi milý kluk, abych přetlumočila. 
 
Na tomhletom prostě vidíme, že všichni jsme lidi, všichni jsme stejný, každej máme na světě 
jinou řeč, každej máme na světe jiný zvyky, jiný tradice. Ale ve skutečnosti jsme prostě 
všichni stejný, a i když my mluvíme a on ne, tak jsme se dorozuměli. A to je kouzelný, si 
myslím za mě. 
 
 
 


