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První ročník projektu Integrace neslyšících:                                                                                                       

Tichá olympiáda a Orientační běh                                                                                              
Zhodnocení a přínos projektu. 

 Úvodem je potřeba zdůraznit, že oproti původnímu záměru byl projekt co do rozsahu zúžen na 

cca 25%. Stalo se tak na základě výše poskytnutého grantu, u něhož pořadatelé žádali o 2,04 + 0,781 

mil. Kč, a kompetentními orgány Hlavního města Prahy byla na projekt poskytnuta částka 0,5 + 0,2 

mil. Kč. Mezi jinými bylo například zrušeno měření sluchu před a po sportovním výkonu sluchově 

postižených sportovců, neboť pořízení audiologických přístrojů z celkové sumy na projekt by nebylo 

možné, a organizátoři dali přednost co nejkvalitnějšímu průběhu samotné Tiché olympiády, což se 

beze zbytku i v minimalistickém měřítku zdařilo! Ke všemu se podařilo projekt rozšířit z původně 

plánovaných 300 sportovců na téměř 400, což je celkový počet žáků a studentů všech tří speciálních 

škol pro sluchově postižené v Holečkově, Ječné a Výmolově, pro které to byl neopakovatelný zážitek. 

 Vzhledem k nižšímu grantovému příspěvku HLMP Národní hluková observatoř ČR nevyužila 

nabídky původně dohodnutého sponzora (0,52 + 0,196 mil Kč) a 20ti% kofinancování zajistil z 

vlastních zdrojů zakladatel Národní hlukové observatoře ČR, Ing. Ivo Vaněk, který při vyjednávání o 

cenách za všechny dodávky zboží a služeb vždy postupoval na principu dobrého hospodáře, tj. nejnižší 

nabídky. Bohužel ne všechny náklady se daly snížit rovnoměrně, jako například nájem za 

administrativní a skladové prostory, které Národní hluková observatoř ČR k této činnosti využívá. 

Ve dnech 8. a 9. října 2013 proběhla v Praze historicky první Tichá olympiáda a orientační 

běh neslyšících dětí a mládeže tří speciálních pražských škol pro neslyšící Holečkova, Ječná a 

Výmolova. Téměř 400 mladých sportovců se na Stadiónu mládeže Kotlářka na Praze 6 utkalo 

v klasických olympijských disciplínách, jako jsou například sprint, vytrvalostní běh, skok do výšky, 

skok do dálky a vrh koulí. Pro 6-10leté děti byl druhý den připraven zábavný program, při kterém si 

zasportovaly během s vajíčkem na polévkové lžíci, hodem kroužkem na kolík a míčkem do tygří 

tlamy, skákáním v bramborovém pytli či dováděním v bláznivém nafukovacím hradu. Samostatnou 

disciplínou byl orientační běh, spojený se otázkami, týkajícími se historie i současnosti Prahy. 

Na týnejdžrech byla na Kotlářce viditelná urputnost a vůle po vítězství, a přebírání 54 

olympijských medailí si na bedně náležitě užívali. Některé výkony si zasloužily pozornost i lovců 

sportovních talentů, což viditelně potěšilo přítomné české deaflympioniky Lenku Matouškovou (loni 

v Sofii 4. v disku a 6. ve vrhu koulí) a Jakuba Noska (4. ve skoku dalekém). Jednou z mnoha 

zajímavostí je, že ve skoku vysokém zvítězila mimořádně talentovaná česká Miss Deaf 2013, Lucie 

Žigová ze speciální školy Holečkova.   

Slavnostní zahájení Tiché olympiády a Orientačního běhu proběhlo za účasti pražského 

radního pro sport, Lukáše Manharta, ředitelů školy škol Ječná, Olgy Maierové, Výmolova, Věry 

Pavlíčkové, a Holečkova, Václava Chmelíře, a zástupce pořádající neziskové organizace Národní 

hluková observatoř ČR, Ivo Vaňka, v úterý 8. října od 9 hodin.  

Ředitelé ve svých vystoupeních projevili radost z uskutečnění tohoto na přípravu a organizaci 

náročného projektu, radní Lukáš Manhart zdůraznil zájem Hlavního města Prahy o podporu 

sportovních aktivit sluchově postižené mládeže a přislíbil v příštím roce tomuto projektu opět 

poskytnout z grantových zdrojů Hlavního města Prahy finanční příspěvek. Zástupce pořadatele, Ivo 

Vaněk, ve svém vystoupení zmínil slova zakladatele novodobých olympijských her, Pierre de 



Coubertina, „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“, a apeloval na objevování nových sportovních 

talentů, ale především na vůli, poctivost a smysl pro fair play, neboli smysl pro poctivou hru! 

Jak ředitelé škol, tak i zástupce pořadatele, poděkovali prostřednictvím radního Lukáše 

Manharta Hlavnímu městu Praze za finanční příspěvek ve výši 80% nákladů na uspořádání Tiché 

olympiády a orientačního běhu. Zbývajících 20 % peněz poskytla nezisková organizace Národní 

hluková observatoř ČR, sídlící na Praze 4. 

Po ranní mlze, při které se organizátoři obávali zdárného proběhu dne, která se ovšem během 

hodiny protrhala, se nad Kotlářkou rozprostřelo nádherné babí léto, které ještě umocnilo skvělou 

atmosféru na stadionu. Oceněním nejlepších medailemi a krásnými jmenovitými diplomy byl po 13. 

hodině první den ukončen.  

Fantastiky byl zvládnut v krátkém čase přesun dětí a mládeže všech tří škol na a ze stadionu 

Kotlářka, který se obešel bez jediného incidentu!  

Druhý den Tiché olympiády a Orientačního běhu neslyšících dětí a mládeže tří speciálních 

pražských škol pro neslyšící Holečkova, Ječná a Výmolova se nesl ve zcela jiném duchu. Účastnily se 

ho totiž děti předškolního věku a školáci z 1 - 4. třídy základních škol. Ve středu nikdo neusiloval o 

vítězství, ale o co nejdelší čas, strávený v nafukovacím skákacím hradu, stejně jako při ostatních 

disciplínách. Pan ředitel Chmelíř pro tento den poskytl jednak zázemí své školy v Holečkově ulici, ale 

především prostorný park okolo školy, kde se všechny zábavné disciplíny uskutečnily. Po příjezdu dětí 

městskou hromadnou dopravou ze školy v Ječné a Výmolovy druhý den v 9 hodin začal. 

Po skončení byly děti dekorovány sladkou medailí z kulaté Fidorky a každému Ivo Vaněk také 

předal účastnický diplom, a popřál skvělé výsledky ve škole i při hledání svého vysněného sportu. 

Některé děti si pro medaili přišly hned dvakrát, protože tu první mezitím snědly…    

Po oba dny byl na Tiché olympiádě a Orientačního běhu neslyšících zajištěn lékařský dozor, 

který k radosti všech organizátorů zůstal po celou dobu bez práce. 

Po celý průběh her byl všem přítomným zajištěn dostatečný přísun teplých i studených nápojů, 

jídla i sladkostí.     

Dlužno podotknout, že bez skvělé přípravy tělocvikářů ze všech tří škol, a především Lukáše 

Hoška, tělocvikáře z Ječné a trenéra deaflympioniků, Lenky Matouškové a Jakuba Noska, a projektové 

specialistky Mileny Čámkové ze školy Výmolova, by se první ročník Tiché olympiády a Orientačního 

běhu nikdy neuskutečnil. Samozřejmě za klíčové podpory všech tří ředitelů speciálních škol. Velké 

díky je třeba vyslovit také paní Zuzaně Boháčové z Akademie věd ČR, která s celou svojí rodinou 

neúnavně pomáhala jak při přípravě tak i v celém průběhu Tiché olympiády a orientačního běhu. Je to 

ukázka příkladného přístupu k životu ze strany členů pražského Rotary klubu. Poděkování za velkou 

organizační pomoc je třeba také vyslovit čerstvé absolventce oboru sociální pedagogika a poradenství 

Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. Zuzaně Vaňkové, zaměřené na zážitkovou 

pedagogiku.  

Velké poděkování také přísluší paní docentce RNDr. Juditě Kinkorové, CSc. 

z Technologického centra Akademie věd ČR, hlavní vyjednavačce ČR o finančních dotacích Evropské 

Komise do programu ZDRAVÍ obyvatel ČR v letech 2014 – 2020 (HORIZONT 2020), která přišla na 

stadion Kotlářka soutěžící osobně podpořit.     



Nejvýše umístěných 18 zlatých medailistů pak bude ještě jednou oceněno 12. května 2014 

v Paláci Žofín během speciálního galavečera mezinárodní konference BETTER CITIES FOR 

BETTER LIFE, Prague 2013, za účasti architektky Evy Jiřičné, oděvní návrhářky Blanky Matragi, 

modelu oděvních značek BALDESSARINI a Yohji Yamamoto, Charlese Schumanna, Magdaleny 

Dietlové, scénáristky Lucie Konášové, hokejové legendy Jaromíra Jágra, současného šampiona v těžké 

váze organizace WBC, ukrajinského boxera Vitalije Klička. A možná na speciálním galavečeru 

přivítáme i bývalého guvernéra státu Kalifornie, Arnolda Schwarzeneggera. Původní termín 

galavečera byl 28. listopadu 2013, ale mimořádné události na pražské radnici způsobily nutnost 

odložení mezinárodní konference na termín 12. – 14. května 2014, přičemž speciální galavečer je 

naplánován na první večer v pondělí 12. května 2014. Samozřejmě původně potvrzené účasti legend, 

jako jsou Vitalij Kličko, Michael Bloomberg nebo Arnold Schwarzenegger, začaly být na nový termín 

znovu vyjednávány a vše nasvědčuje tomu, že konference má po celém světě mimořádný ohlas a VIP 

se jí v hojné míře zúčastní. Organizátoři v současnosti jednají se sekretariátem generálního tajemníka 

OSN, Ban Ki-moona, o převzetí záštity nad konferencí.  

 Na konferenci BETTER CITIES FOR BETTER LIFE, Prague 2014, která v Praze 

původně měla proběhnout ve dnech 28. - 29. listopadu, je pozváno 350 starostů největších měst 

z celého světa, kteří si zde budou vyměňovat zkušenosti se snižováním hluku a znečištění ovzduší ve 

městech ve prospěch zlepšování zdravotního stavu obyvatel. Konference se také zúčastní vědci a 

lékaři, kteří zde popíší své zkušenosti s patologickými znaky na zdravotním stavu městské populace, 

způsobené hlukem a nečistotami v ovzduší současné civilizace.  

Konference, jakož i speciální galavečer, budou zaměřeny na zviditelňování a podporu 

sluchově postižených spoluobčanů, neboť se organizátoři domnívají, že sluchový handicap je stále 

velmi přehlížen a nedoceněn co do významu ztížení podmínek pro život oproti zdravé populaci.  

Symbolem konference i galavečera bude bílý králíček. 

Záštitu a podporu projektu poskytli: 

- Předseda Senátu Parlamentu ČR 

- Hlavní město Praha 

- Ministr zahraničí ČR 

- Ministr dopravy ČR 

- Ministr životního prostředí ČR 

- Ministr průmyslu a obchodu ČR 

- Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade 

- Ministr pro místní rozvoj ČR 

- Předseda Akademie věd ČR 

- Předseda Svazu měst a obcí ČR 

- Předseda Československé vědeckotechnické společnosti 

- České vysoké učení technické v Praze 

- Univerzita Karlova v Praze 

- Vysoké učení technické v Brně 

- Národní hluková observatoř ČR 

Vědeckou radu konference tvoří nejvyšší odborné autority v řadě oborů u nás i v zahraničí, jako 

například Prof. Petr Moos, prorektor ČVUT a bývalý ministr dopravy, Prof. Miroslav Svítek, děkan 

Fakulty dopravní ČVUT, Zdeněk Žák, starosta Národního spolku pro elektromobilitu a podporu 

moderních technologií a současný ministr dopravy ČR, Prof. MUDr. Josef Syka, neurovědec 



Akademie věd ČR, zabývající se neurofyziologií sluchu, sluchovým systémem a vlivem hluku na 

člověka, MUDr. Radim Šrám, molekulární epidemiolog a genetik z Akademie věd ČR, Prof. 

Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a bývalý ministr 

životního prostředí, docentka Dr. Judita Kinkorová, vyjednavačka ČR v Evropské komisi 

k financování programu ZDRAVÍ v letech 2014 – 2020, Prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd 

ČR, Prof. MUDr. Jan Pirk, přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny 

(IKEM) a lékař, který jako první na světě udržel 6 měsíců při životě pacienta pouze se dvěma čerpadly 

bez vlastního srdce, a desítky dalších expertů na zdraví.   

Cílem projektu je především zviditelnit a masivně medializovat komunitu sluchově postižených. 

Stejně tak je záměrem organizátorů zviditelnit ve vztahu k handicapovaným Hlavní město Prahu a 

jeho vedení jako progresivní, neboť se doposud v historii nestalo, aby Praha, tak jako v roce 2013, při 

všech důležitých událostech podporovala sluchově postižené spoluobčany. Poprvé se stalo, že 

sluchově postižení olympionici byli vedením Hlavního města Prahy přijati před jejich odletem na 

Deaflympiádu do bulharské Sofie, a po návratu vedení Hlavního města Prahy, zastoupené náměstkem 

primátora Jiřím Nouzou, a radním pro sport, Lukášem Manhartem, jejich výkony ocenilo věcnými 

cenami. Právě tito sportovci a jejich trenéři se pak podíleli na úspěšné realizaci Tiché olympiády a 

Orientačního běhu.  

Na rok 2014 je naplánován druhý ročník Tiché olympiády, která by měla v Hlavním městě Praze 

proběhnout v září letošního roku, a po zkušenostech z prvního ročníku si organizátoři troufají na 

rozsah účastníků z celé České republiky o celkovém počtu 1000 sportovců.    

  

Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, zástupce pořadatele, Národní hlukové observatoře ČR,                                             

a                                                                                                                                                                          

prezident mezinárodní konference BETTER CITIES FOR BETTER LIFE, Prague 2014 

V Praze 29. ledna 2014 

Mob. 602 725 033 

e-mail: ivo.vanek@nho.cz    

www.better-cities.eu  
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Ukázka z průběhu 1. ročníku Tiché olympiády a Orientačního běhu – veškerá 

fotodokumentace byla předána prvnímu náměstku primátora Hlavního města Prahy, Jiřímu 

Vávrovi, a náměstku primátora Jiřímu Nouzovi. 

 

                                  

                                 

 



                    

            

            

                 

A za rok na Kotlářce na shledanou! 



Zahajovací řeč Ivo Vaňka v úvodní den Tiché olympiády a Orientačního běhu: 

Žáci a studenti ahoj!  

 Před 150 lety se narodil zakladatel novodobých olympijských her, Pierre de 

Coubertin. Díky němu si co 4 roky připomínáme základní antické sporty, 

kterými byly běh, hod diskem, skok do dálky, hod oštěpem, zápas a box.  

 Mám velkou radost vidět před sebou tolik pražských pokračovatelů Pierre de 

Coubertina.  

 Jsme účastníky historicky první Tiché olympiády a Orientačního běhu. Jsme 

tady proto, abyste si zazávodili, abyste v sobě objevovali talenty, ale také vůli, 

poctivost a smysl pro fair play, nebo-li smysl pro poctivou hru.   

 Dovolte, abych úvodem poděkoval ředitelům všech tří speciálních škol pro 

sluchově postižené, a to jmenovitě 

1. paní Olze Maierové, ze školy v Ječné 

2. paní Věře Pavlíčkové, ze školy Výmolova 

a 

3. panu Václavu Chmelíři, ze školy v Holečkově ulici, 

bez jejichž podpory a součinnosti by se úvodní ročník Tiché olympiády 

neuskutečnil. 

 Chtěl bych poděkovat všem tělocvikářům a dalším specialistům zmíněných škol 

za dokonalou přípravu a organizaci dnešního a zítřejšího dne. 

 Chtěl bych poděkovat také mým spolupracovníkům z poradního sboru 

mezinárodní konference BETTER CITIES FOR BETTER LIFE. 

 Komu ovšem musím poděkovat především, je Hlavní město Praha, které na 

uspořádání Tiché olympiády uvolnilo 80% finančních prostředků. Zbytek 

zajistili členové neziskové organizace Národní hluková observatoř ČR. Hlavní 

město Prahu zde zastupuje radní pro sport, pan Lukáš Manhart.  

 Sportovci, přeji vám, abyste si zasoutěžili a ti nejlepší zvítězili. Podotýkám ti 

nejlepší, a velkým obloukem se vracím k tak důležité poctivé hře. Ale vítězi 

dnešního sportovního klání budete všichni. V duchu hesla Pierre de Coubertina,  

„není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. 

 Pro vítěze jednotlivých disciplín mám přece jen připraveno jedno překvapení. 

Dnes dostanou zlaté olympijské medaile. A 28. listopadu na Žofíně budou 

odměněni ještě jednou. Kým, to prozatím ponechám obestřeno tajemstvím  

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praha nezapomíná na neslyšící sportovce 

Je všeobecně málo známo, že neslyšící sportovci mají svou vlastní olympiádu. Jejich 

specifická komunikace vybočuje z rámce ostatních handicapů a před téměř 90 lety vyústila ve vznik 

dvou nezávislých hnutí na podporu handicapovaných sportovců, kterými se stalo deaflympijské hnutí 

(1924), podporující neslyšící sportovce, a paralympijské hnutí, podporující sportovce s ostatními 

postiženími.  

Ve dnech 26. července až 4. srpna 2013 proběhl v bulharské Sofii již 22. ročník letní 

Deaflympiády, tedy olympijských her pro neslyšící.  

Českou republiku zde reprezentovalo 16 sportovců, z toho 7 z jediných dvou pražských 

oddílů, SK Olympia Praha SPS a I. PSKN Praha.   

Celkový počet sportovních oddílů neslyšících je v ČR 15 o 4000 registrovaných členech.   

Před odletem do Sofie přijal pražské deaflympioniky ve slavnostních prostorách rezidence 

primátora náměstek primátora Jiří Nouza. Vedení hlavního města letos sluchově postiženým 

sportovcům poskytlo přes 1 mil. korun na další rozvoj sportovních aktivit, kterými jsou jednak běžné 

sportovní soutěže, ale novinkou budou v rámci integrace neslyšících TICHÁ OLYMPIÁDA a 

ORIENTAČNÍ BĚH PRO NESLYŠÍCÍ. 

Výsledky pražských deaflympioniků 23. srpna v rezidenci pražského primátora ocenili 

náměstek primátora Jiří Nouza a radní pro sport Lukáš Manhart. Sportovci obdrželi 40 tisíc Kč na 

nákup sportovního oblečení a předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Prof. MUDr. Viktor Chrobok, jako společný dar Hlavního 

města Prahy a Národní hlukové observatoře ČR, 100 tisíc korun na nákup unikátního audiometrického 

zařízení. 

           

      



Návrh scénáře slavnostního přijetí deaflympioniků vedením Hlavního 

města Prahy v Rezidenci primátora v pátek 19.07.2013 od 10 hodin 

dopoledne. 

10.00 - IV                                                                                                                                                                                  

Dovolte, abych v roli moderátora dnešního slavnostního setkání představil nejvyšší politické 

autority Hlavního města Prahy, kterými jsou: 

1. Ing. Jiří Nouza, náměstek primátora  

2. Mgr. Lukáš Manhart, radní, mj. pro sport a volný čas   

IV                                                                                                                                                                                      

Vážený pane náměstku, Jiří Nouzo, vážený pane radní, Lukáši Manharte, 

dovolte, abych Vás informoval, že ve dnech od 26. července do 4. srpna proběhne v bulharské 

Sofii již 22. ročník letní Deaflympiády, tedy olympijských her pro neslyšící. Českou 

republiku zde bude reprezentovat 16 sportovců, z toho 7 z jediných dvou pražských oddílů, 

SK Olympia Praha SPS a I. PSKN Praha. Pro ilustraci, celkový počet sportovních oddílů 

neslyšících je v ČR 15 o 4000 registrovaných členech.  

Do znakového jazyka překládá: …………………………………. 

Pražskými deaflympioniky jsou: 

- Oldřiška Žídková, 38 let, beach volejbalistka  

- Veronika Chladová, 27 let, beach volejbalistka 

- Monika Teclová, 27 let, beach volejbalistka (omlouvá se, neboť ji německý 

zaměstnavatel neuvolnil) 

- Ivana Votípková, 18 let, beach volejbalistka 

- Lenka Matoušková, 19 let, atletka v hodu diskem, hodu oštěpem a vrhu koulí 

- Jakub Nosek, 23 let, atlet ve skoku dalekém a vysokém 

- Jiří Janda, 43 let, orientační běh (nemluví, pouze znakuje) 

Realizační tým zde zastupuje:  

- Jan Žídek, předseda SK Olympia Praha SPS 

- Lukáš Hošek, trenér atletů a učitel ve škole pro sluchově postižené v Ječné ulici 

v Praze 2 

Dovolte, abych zdůraznil, že všichni sportovci, včetně předsedy oddílu Jana Žídka, mají 

těžkou nebo středně těžkou vadu sluchu, a k verbální komunikaci používají přístrojovou 

techniku. Pan Jiří Janda je 100% neslyšící a jak sami vidíte, dorozumívá se znakovým 

jazykem. 

Dále představuji:   



- Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D, z Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské 

fakulty v Hradci Králové, předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně          

- Ladislav Kunert, president Národní hlukové observatoře ČR, odborné společnosti, 

která se ve své činnosti mj. věnuje podpoře sluchově postižených sportovců 

- Ing. Ivo Vaněk, zakladatel Národní hlukové observatoře ČR (2004) a president 

mezinárodní konference k hluku a znečištěnému ovzduší ve městech BETTER 

CITIES FOR BETTER LIFE, Prague 2013 

IV                                                                                                                                                        

Vážený pane náměstku, Jiří Nouzo, prosím, ujměte se slova: 

10.05 - JN 

- Vedení hlavního města Prahy vnímá zdravotní handicapy pražských obyvatel velmi 

vážně a podle možností jim bude vždy věnována maximální pozornost a podpora. 

- O to větší obdiv si zaslouží handicapovaní spoluobčané, kteří nerezignují a prosazují 

se v činnostech, které jim zdravotní omezení umožňuje provozovat. 

- A mezi nimi jsou skutečnou elitou ti, kteří dosáhnou takových výsledků, že se 

nominují až na klání těch nejlepších z celého světa. 

- Je všeobecně známo pořádání paralympijských her, ale málo se ví o deaflympijském 

hnutí, jehož duchovními otci jsou Eugène Rubens-Alcais (1884-1963) a Antoine 

Dresse (1902-1998). Z jejich iniciativy došlo k uspořádání první Deaflympiády 

v Paříži v roce 1924. 

- Již samotná skutečnost, že všichni fyzicky handicapovaní sportovci jsou organizováni 

v paralympijském hnutí a sluchově postižení sportovci jsou organizováni v separátním 

deaflympijském hnutí napovídá, že ztráta sluchu je zcela jiná dimenze, kterou my 

zdraví ani nedokážeme posoudit. O to víc se ji musíme snažit pochopit.  

- Právě proto, že odborná veřejnost hodnotí ztrátu sluchu jako jedno z nejvážnějších 

omezení oproti zdravé populaci, zaměří se vedení Prahy na podporu ztrátou sluchu 

postižených obyvatel ještě více, než tomu bylo doposud. 

- Popřát šťastnou cestu a dosažení nejlepších výsledků, včetně nejvyšších met, 

oceněných deaflympijskou medailí! 

- A když to bude jen trochu možné, na viděnou po návratu.      

IV                                                                                                                                                          

Vážený pane radní, Lukáši Manharte, prosím, ujměte se slova: 

10.08 - LM - 

……………………………………………………………………………………………. 

IV                                                                                                                                                        

Vážená paní Žídková, prosím, ujměte se slova. Nutno zdůraznit, že paní Žídková má 99% 

ztrátu sluchu: 

 



10.10 - OŽ 

- Dovolte, abychom jako neslyšící sportovci zde přítomní včetně předsedy SK Olympia Praha 

SPS Jana Žídka a trenéra atletiky Lukáše Hoška poděkovali panu náměstkovi primátora 

Jiřímu Nouzovi a panu radnímu Lukášovi Manhartovi za dnešní slavnostní přijetí před 

odletem do Sofie 

 

- Budeme se snažit co nejlépe reprezentovat naše hlavní město Prahu a Českou republiku. 

 

- Chtěli bychom Vám předat symbolické dárky a to minidres, osušku s logem sportovního 

oddílu SK Olympia Praha SPS a prezentace v tištěné podobě SK Olympia Praha SPS a 

reprezentace ČR neslyšících v beachvolejbalu. 

 

- Dále bychom chtěli poděkovat za přidělení grantu na sportovní aktivity neslyšících na rok 

2013, který nám poskytl magistrát Hl. města Prahy a rádi bychom touto cestou pozvali vedení 

Hlavního města Prahy k účasti na sportovních akcích pro neslyšící v Praze 

 

- Děkujeme za zájem o život sluchově postižených občanů, kterým se zdaleka nedostává tolik 

pozornosti, jako je tomu u jinak zdravotně handicapovaných spoluobčanů 

IV                                                                                                                                                        

Vážený pane profesore Chroboku, prosím, ujměte se slova: 

10.13 - VCH  

- demonstrovat závažnost sluchového handicapu, který není veřejností dostatečně 

vnímán, například v porovnání se zrakovou indispozicí, a v potřebě se tomuto 

zdravotnímu handicapu v rámci sociální osvěty věnovat intenzivněji než doposud 

- poděkovat vedení HLMP za dnešní slavnostní setkání a podporu sluchově postiženým 

obyvatelům Prahy 

IV                                                                                                                                                       

Vážený pane presidente Ladislave Kunerte, prosím, ujměte se slova: 

10.16 - LK - 

…………………………………………………………………………………………….. 

10.18 - IV                                                                                                                                                         

Nyní znovu předávám slovo panu náměstku Jiřímu Nouzovi. Předtím bych si ještě dovolil 

krátkou zmínku k historii slavnostních setkání českých a pražských vrcholových politiků se 

sluchově postiženými sportovci. V novodobých dějinách České republiky došlo pouze ke 

dvěma známým podobným událostem, prokazujícím velký respekt vrcholovým sluchově 

postiženým sportovcům. Poprvé to bylo v roce 2001, kdy před odletem na Deaflympijské hry 

do italského Říma sportovce přijal prezident republiky, Václav Havel, a v roce 2005 po 

návratu z Deaflympiády v australském Melbourne přijal neslyšící sportovce místopředseda 

Senátu, Petr Pithart. O to cennější je, že v historii poprvé se toto důstojné setkání, spojené 



s podporou, uskutečňuje na půdě Radnice Hlavního města Prahy, za což celé Radě, v čele 

s panem primátorem Tomášem Hudečkem, patří dík! 

10.20 JN – slavnostní přípitek  

JN                                                                                                                                                            

Vedení hlavního města Prahy bylo tak laskavé a připravilo nám prohlídku reprezentačních 

prostor rezidence primátora… 

Průvodkyně, paní ………………….? 

10.50 - Ukončení akce. 

 

Vypracoval: Ivo Vaněk, mob. 602 725 033, e-mail: ivo.vanek@nho.cz  

Změna: 1,2, prof. Chrobok, J. Žídek 
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Propagace Hlavního města Prahy v souvislosti s projektem                                                                           

Tiché olympiády a Orientačního běhu pro neslyšící děti a mládež 

 

1. Souhrnně se dá hovořit o 4 akcích, tvořících jako celek projekt Tiché olympiády a 

Orientačního běhu pro neslyšící děti a mládež 

 Přijetí deaflympioniků před odletem na Deaflympiádě do Sofie v rezidenci primátora 

 Ocenění deaflympioniků za jejich výkony na Deaflympiádě v Sofii po jejich návratu 

do vlasti v rezidenci primátora 

 Tichá olympiáda a Orientační běh neslyšících dětí a mládeže ve dnech 8.-9.10.2013 

 Příprava na speciální galavečer mezinárodní konference BETTER CITIES FOR 

BETTER LIFE, Prague 2014, na kterém budou vítězové 1. ročníku Tiché olympiády 

oceněni 

2. Informace o všech akcích byly masivně šířeny prostřednictvím elektronických sociálních sítí 

3. Zástupce Národní hlukové observatoře ČR, Ivo Vaněk, systematicky připravoval pro tiskový 

odbor primátora Hlavního města Prahy tiskové zprávy k jejich šíření do médií, viz např. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/namestek_primator

a_jiri_nouza_prijal.html  

4. Ivo Vaněk zajišťoval doručení zdravice náměstka Nouzy pražským deaflympionikům do Sofie 

5. Ivo Vaněk vedení HLMP informoval o mimořádné události, která se deaflympionikům 

přihodila po návratu ze Sofie na půdě Poslanecké sněmovny, a umožnil tak vedení HLMP 

pružně reagovat vhodnou volbou daru (podrobnosti jsou nezveřejnitelné)  

6. Na webových stránkách mezinárodní konference BETTER CITIES FOR BETTER LIFE, 

Prague 2014 je umístěna informace o přijetí dealympioniků před odletem na Deaflympiádě do 

Sofie v rezidenci primátora, více: http://www.better-cities.eu/22nd-summer-deaflympic-

games-in-sofia-bulgaria-open-2013-10-01  

7. Na všech tištěných listinách bylo Hlavní město Praha uváděno jako poskytovatel grantu a 

hlavní partner projektu – viz „Zhodnocení a přínos projektu“ 

8. Regionální televize METROPOL odvysílala z přijetí deaflympioniků před jejich odletem na 

Deaflympionádu i ocenění deaflympioniků v rezidenci primátora a z Tiché olympiády a 

Orientačního běhu neslyšících dětí a mládeže zpravodajskou informaci – kvalitní videa 

předána na sekretariát náměstka Nouzy prostřednictvím „Úschovny“  

 http://www.metropol.cz/videa/udalostizprahy/ticha-olympiada/     

 http://www.metropol.cz/videa/udalostizprahy/ticha-olympiada-pro-nejmensi/ 

9. Česká televize odvysílala reportáž z ocenění deaflympioniků v rezidenci primátora 

10. Zpravodajský portál pro neslyšící www.zpravy-pro-neslysici.cz vytvořil z Tiché olympiády a 

Orientačního běhu video, přetlumočené do znakové řeči, které umístil na svých stránkách 

Podrobně: http://www.zpravy-pro-neslysici.cz/8911-zpravy-prvni-ticha-olympiada-a-

orientacni-beh-neslysicich-deti-a-mladeze/  

 

V Praze 29. ledna 2014 

Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, e-mail: ivo.vanek@nho.cz, mob. 602 725 033    
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