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SLOVO ÚVODEM

Jana Felgerová
zástupkyně ředitele SNN v ČR, z. s.

Právě čtete druhé letošní číslo našeho zpravodaje, nově zvaného NoNe. Užíváme si letní čas, kdy samozřejmě stále pracujeme, ale tyto týdny jsou 
klidnější. Často se ohlížíme za naší mezinárodní konferencí a workshopem, které jsme zrealizovali začátkem června. Obě akce se nám celkově 
podařily a ohlasy neslyšících a dalších přítomných byly skvělé. Tady se dočtete o závěrech workshopu, ke kterým došli jeho účastníci, a se kterými 
budeme dál pracovat na pokračovacím workshopu na podzim, jenž si účastníci červnového workshopu vyžádali. Obsáhlou zprávu z konference 
vám dodáme příště. Konference byla tematicky velmi široká, diskutovalo se o současných možnostech vzdělávání a zaměstnávání neslyšících
a �lozofovalo se i o budoucnosti.

Ještě nás čeká poslední akce, která souvisí s letošními oslavami 150 let Pražského spolku neslyšících, a to plavba parníkem.  Bude 15. září od 18 do 
4 hodin do rána. Ještě máme volná místa. Pokud se chcete také zúčastnit, kontaktujte organizátorku Denisu Lincovou na emailu – 
lincova@cnn-ops.cz. Nastupuje se v kotvišti Na Františku na Praze 1. Před nástupem na parník budeme křtít brožuru k 150 letům existence 
Pražského spolku neslyšících, a také naši nově vydanou knihu příběhů neslyšících a nedoslýchavých Jsem jedno ucho. Pokud nechcete jít na parník, 
přijďte se aspoň podívat na křest, bude to krásná akce. Budou tam i novináři, a můžete se tam potkat i s naší novou tiskovou mluvčí Veronikou 
Cézovou, která začala pro Svaz pracovat v červenci.

Užijte si volno a krásné léto!  
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ZPRÁVY ZE SVAZU

JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM NESLYŠÍCÍM
Na konferenci Jak připravit neslyšící na budoucnost, která byla 8. června, navazoval v následujícím dni ve stejných prostorách Staroměstské radnice 
workshop Jak se stát úspěšným neslyšícím. Pracovalo se zde se stejnými tématy – vzděláváním a pracovním uplatněním neslyšících. A navíc
se probíralo téma spolupráce mezi mladými a staršími neslyšícími, a vlastní zkušenosti ze zahraničních pobytů, které také přispívají k bohatému
a úspěšnému životu neslyšících.

Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny, které obsahovaly jednotlivá témata. Vedli je Jan Borovanský, Iveta Melichar, Veronika Skohoutilová a Šárka 
Prokopiusová společně s Hanou Wiesnerovou. Přečtěte si závěry, ke kterým jednotlivé skupiny došly, a které zde prezentují samotní vedoucí skupin.
S jednotlivými závěry budeme dále pracovat letos na podzim. Sledujte náš Facebook SNNvCR, kde vyhlásíme termín pokračování.

Spolupráce mladých a starších neslyšících 

Skupinu vedl Jan Borovanský, podívejte se na video s jeho závěry ve znakovém jazyce nebo si je můžete přečíst.

Zúčastnil jsem se v Praze konference, kterou realizoval Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR společně s EUD a EUDY. V sobotu následoval 
workshop se čtyřmi pracovními skupinami. První byla zaměřena na vztahy mezi staršími a mladšími lidmi, ve druhé se řešilo zaměstnání v budoucnu, 
třetí skupina se zabývala mezinárodní spoluprací a zkušenostmi, a ve čtvrté se řešilo vzdělávání. Já jsem měl na starosti první skupinku, zaměřenou
na vztahy mezi staršími a mladšími lidmi. Samozřejmě jsem měl připravené otázky, jenže v mé skupince bylo málo starších lidí, což byla velká škoda. 
Přišly tři starší ženy a žádný muž, což nám v diskusi chybělo, ale nevadí.

V mé skupině byli lidí aktivní, diskutovali jsme o důvodech nedostatečné vzájemné spolupráce mezi staršími a mladšími neslyšícími, proč se moc 
nepotkávají. Zjistili jsme, že je to na základě výchovy. Člověk má jiné myšlení, názory, nemá respekt k druhému. Mladší lidé by měli mít staršího jako 
vzor, naučit se od něho jazyk a identitu neslyšících. Právě díky této diskusi si mladší uvědomili, že vůbec nenásledovali cestu starších neslyšících.
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Za druhé jsme zjistili, proč mají mladší a starší neslyšící odlišné názory na sebe navzájem. Starší byli otevření a vysvětlili, že oni mají vlastní znakovou 
zásobu a mladí bohužel už znakují trochu jinak. Znakový jazyk se prostě za léta pozměnil a starší už mají problém mladším porozumět. Nechápou, proč 
mladší se od nich nenaučí znakovat, jak by to mělo být. Neboť starší vědí přesně, jak vznikly konkrétní znaky, znají jejich historii. Starší neslyšící mrzí, že 
mladší některé znaky pozapomněli či je nahradili jinými.

Potom se řešilo společné setkávání. Na sportovních akcích se společně potkáme, ale v klubech nebo v nějakém spolku jsme většinou zvlášť. Do spolků 
většinou chodí starší lidé, sem tam se objeví někdo mladší, a tak jsme zjišťovali, proč tomu tak je. Z mladší generace jsme zjistili, že nemají o akce zájem. 
Většinou dávají přednost vzdělávací přednášce nebo nějaké akci, kde mohou získat informace o nějakých novinkách. Starší si uvědomili, že by se mohli 
přizpůsobit mladším, co je zajímá a společně se vzdělávat.

Doufám, že tímto to neskončí a že se podruhé opět sejdeme. Protože je důležité otevřeně si o tom povídat a vyměňovat názory mezi staršími
a mladšími lidmi. Každý druhému může povědět něco nového. Tak doufám, že něco takového opět bude, a vy se připojíte, a názorů bude víc, ano?  

Jan Borovanský
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Mezinárodní zkušenosti neslyšících 

Skupinu vedla Veronika Skohoutilová, podívejte se na její závěry ve znakovém jazyce a v psaném textu.

Vedla jsem na workshopu téma mezinárodní spolupráce a zkušenosti neslyšících. Nejdřív jsme diskutovali, vyměňovali si různé názory, napsali body
na papír, a potom jeden z účastníků skupiny vystoupil v závěru workshopu a prezentoval, k čemu jsme došli. Další účastníci workshopu tak mohli 
poslouchat a ptát se. 

Uvádím nejdůležitější závěry naší diskuse. Proč neslyšící lidé moc nechtějí jezdit na různé mezinárodní konference, kempy a další akce? Je to z důvodu, 
že nemají odvahu, peníze, bojí se, že ztratí stálou práci nebo se jednoduše o pořádané akci či příležitosti nedozví. Zazněl také důvod, že mezinárodní 
znakový systém je těžký, nechtějí se ho naučit.

Jak to vyřešíme?
Nečekejte, že to někdo vyřeší za vás. To ne, musíte být aktivní a sami hledat. Když se dozvíte o nějaké akci, zapište si termíny a pozvěte další přátele, 
rodinu! Zeptejte se někoho, kdo má zkušenosti s mezinárodními akcemi a on vám poradí. Sledujte informace na sociálních sítích od dalších lidí nebo 
od organizací pro neslyšící.
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Máte-li problém s �nancemi, můžete si zkusit najít sponzory, podporující projekty, požádat rodinu, přátele nebo lidi na internetu. Máte strach ze ztráty 
práce? Můžete se zkusit domluvit se šéfem, že by vás pustil, anebo si vzít neplacené volno. Často vás jednoduše nepustí.  Můžete si najít jinou práci
a tam budete mít možnost si vzít volno, abyste mohli jezdit na mezinárodní akce. Nechcete jinou práci, respektuji, můžete tam zůstat.

Někdo z vás nemá odvahu jet úplně sám, můžete se zapojit do organizace CDY (Czech Deaf Youth) a tam potkáte nové kamarády. Pak se můžete 
rozhodnout, jestli chcete jet sám nebo s někým. Doporučujeme umět angličtinu, je to základní jazyk, který uplatníte všude, třeba na konferenci
a dalších akcích. Neumíte angličtinu? Nevadí, můžete se ji naučit už nyní na kurzu nebo používat překlad Google. Hodně se objevují videa na internetu 
v mezinárodním znakovém systému, můžete se na ně podívat.

Vlastní zkušenosti a informace můžete předávat v českém jazyce nebo českém znakovém jazyce pro ostatní lidi. Dále doporučujeme všem, kdo 
pojedou na mezinárodní akce, ať natočí video, stačí krátké. Kde jsou, co tam dělají. A dají na internet. Třeba na Story na Instagramu či Facebooku. Díky 
tomu můžou ostatní lidi nalákat a ti budou mít také chuť vyrazit do zahraničí.
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Vzdělávání neslyšících

Skupinu vedly Šárka Prokopiusová s Hanou Wiesnerovou, která natočila ve znakovém jazyce jednotlivé závěry, ke kterým skupina došla. Jsou
i v písemné podobě.

Moje téma na workshopu bylo vzdělávání neslyšících. Ve skupině, kterou jsme vedly, byli neslyšící různého věku, mladí i starší. Diskutovali jsme
a vyměňovali si názory. Vybrala jsem několik důležitých informací.

Jak vypadá současná a dřívější situace ve škole. Ani v současné době není český znakový jazyk povinným vzdělávacím předmětem. To není fér, protože 
slyšící lidé mají svůj mateřský český jazyk ve škole jako povinný předmět.  A co neslyšící? Jejich mateřský jazyk je český znakový jazyk a ve škole
se ho přímo neučí. Nejde ani tak o to, že by se potřebovali učit správně znakovat. Mnohem více jde o to, že se potřebují učit
o kultuře, literatuře a historii neslyšících. Jako jsou důležité události, neslyšící osobnosti v Česku a na světě. Stejně jako se učí děti v literatuře českého 
jazyka.

Odkdy by se měly děti učit český znakový jazyk jako vyučovací předmět? Už od 1. třídy, stejně jako slyšící děti, které mají předmět český jazyk.
V současné době ve školách pro neslyšící učí slyšící i neslyšící pedagogové. Děti se vzdělávají prostřednictvím bilingvální metody, což znamená, že
ve třídě jsou dva učitelé – slyšící a neslyšící. Oba jsou na stejné úrovni a měli by spolupracovat, slyšící pedagog není výš nad neslyšícím. Pro neslyšící 
děti je to důležité, ony vědí, že musí respektovat jak slyšícího, tak i neslyšícího pedagoga.
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Zajímavým bodem naší diskuse byl obor speciální pedagogika, který se vyučuje na pedagogických fakultách v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci
a v dalších městech. Profesoři přednáší o zdravotním postižení. O vozíčkářích, nevidomých, mentálně a sluchově postižených. Neslyšící studenti, 
studující tento obor, zaznamenali, že přednášející o problematice sluchově postižených podávají zastaralé informace, které jsou poplatné době před 
20-30 lety. Nemluví o právech neslyšících a dalších důležitých informacích z jejich života. Rádi bychom to napravili.

V diskusi zaznělo i téma speciálně pedagogických center, která pomáhají rodičům dětí se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví,
s kochleárním implantátem). Shodli jsme se, že kromě slyšících odborníků, by zde měli pracovat i neslyšící vysokoškolsky vzdělaní odborníci. Lépe 
rozumí problematice a komunikaci neslyšících. Jejich spolupráce by byla ideální. Příkladem, že je to možné, je speciálně pedagogické centrum v Hradci 
Králové, kde pracuje neslyšící odborník. Ale jak jsou na tom ostatní speciálně pedagogická centra?

Shodli jsme se, že je potřeba myslet i na starší neslyšící lidi, kteří měli omezenější možnosti vzdělávání ve svém dětském a dospívajícím věku. Nyní 
pracují, ale také se chtějí dále vzdělávat. Kluby neslyšících by jim měly zajišťovat zajímavé a potřebné přednášky. 

Všichni víme, že vzdělávání je celoživotní proces.
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Pracovní uplatnění neslyšících

Skupinu vedla Iveta Melichar, podívejte se na video či si přečtěte její závěry.

Byla jsem vedoucí skupiny zaměřené na zaměstnávání. Zajímalo mne, jakou lepší práci neslyšící mohou dělat.

V mé skupině byli neslyšící různého věku. Hned na úvod jsem se jich zeptala, co by chtěli dělat za práci, kdyby si mohli vybrat cokoliv. Jeden účastník 
by chtěl prodávat své obrazy, které namaloval. Druhá účastnice chtěla být letuška, další toužil po práci pilota. Jiný chtěl být právníkem či učit 
nedoslýchavé děti. Další chtěla pracovat jako designérka oblečení. Padlo více různých typů zaměstnání.

Mou druhou otázkou bylo, že i když mají své zaměstnání, proč nedělají, co by chtěli? Většinová odpověď byla, že narážejí na komunikační problémy 
kvůli špatnému nebo chybějícímu sluchu. Že vedení �rem nedůvěřuje neslyšícím lidem, považují je za problémové. Sami neslyšící se bojí nové práce, 
prostředí. Bojí se riskovat.

Jedna účastnice, která chtěla být letuškou, hned odpověděla, že to nejde kvůli sluchu. Já jsem se jí zeptala – „A byla ses vůbec u společnosti zeptat?“ 
Odpověděla, že ne, že je logické, že to nejde. To je právě velká chyba, že lidé si dopředu myslí nebo ví, že to nejde, aniž by si to zkusili. Má rada zní: 
Nemysli si to, ale udělej to! Tzn., že vejdu do společnosti a zeptám se. Netýká se to jen práce letušky, ale prostě to může být cokoliv. Když dostanu
od společnosti nebo �rmy negativní odpověď, poděkuji jim a zkusím jinou �rmu. Nevzdávat se hned po prvním odmítnutí a hned si vytvářet 
domněnky, že to bude všude stejné a že budou vždy dávat přednost slyšícím. Že já mohu být jen dělník. Zkusit to ještě u druhé �rmy, třetí, čtvrté, prostě 
bojovat. Zkusit třeba znovu za rok, za pět let. Třeba ve �rmě se změnilo vedení nebo pohled na neslyšícího člověka a nebude se bát ho přijmout.
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Nebo pán, který chtěl prodávat obrazy. Bál se, že je nikdo nebude kupovat a on na tom prodělá. Nakoupil materiály, plátno, štětce, věnoval tomu svůj 
čas. Takové obavy předem jsou úplně zbytečné. Důležité je, že člověka práce baví a obrazy může uplatnit i jinak. Bude je mít doma, či je dá přátelům 
jako dárek. Věřím, že u malíře ty náklady nejsou tak vysoké, aby se zadlužil. Horší to má člověk, který chce založit �rmu, a musí si půjčit od banky hodně 
peněz na prvotní investice. Pak záleží na �rmě, zda bude úspěšná či ne.

Tam je velké riziko, prodej obrazů je proti tomu maličkost. Pak ten člověk, který chtěl být pilotem, ten se také u společnosti nezeptal. Sice i já si myslím, 
že neslyšící nemůže být pilotem, ale nejsem si jistá, a tak raději nebudu předem zrazovat, že to nejde. Pak další paní, která chce být designérkou 
oblečení, dělat různé potisky třeba na trička, a pak to prodávat. Ona totiž nevěděla, s čím má nejdříve začít. Zařídit živnostenský list, a pak dál co? Neví, 
jak podnikat, nemá v hlavě jasný postup – krok za krokem.

Pak další žena, která chce být učitelkou nedoslýchavých dětí, jenže ve školách, kde se vyučuje orální metoda, většinou dávají přednost slyšícím 
učitelkám, protože mohou kontrolovat mluvu u dětí. Teď se bohužel s tím smířila a už to nechce dělat. Pak ta paní, co chce být právničkou, studovala 
právnickou školu rok – dva roky a školu vzdala. Což je velká škoda. Podívejte se na Janu Havlovou, která to dotáhla až do konce. Jak je to možné?
To je prostě o bojovnosti, trpělivosti a vůli dotáhnout svůj sen do konce.

Máš-li velký sen, bojuj za něj. Do cíle se dá dojít. Názory a diskuse ve skupince byly zajímavé, jen jsme měli málo času. Nestihli jsme společně dořešit 
možnosti cest k dosažení cíle. Doufám, že Svaz časem udělá druhé kolo workshopu, kde bychom vše řešili víc do hloubky. 
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ZPRÁVY ZE SVAZU

EVROPSKÁ FEDERACE NEDOSLÝCHAVÝCH 
V LUBLANI
V polovině května se ve slovinské Lublani 
zúčastnili Šárka Prokopiusová s Josefem 
Brožíkem zasedání valné hromady organizace 
EFHOH. Celý název zní European Federation
of Hard of Hearing People, v českém překladu 
Evropská federace nedoslýchavých.

Na stejném místě se letos konala i valná 
hromada organizace IFHOH. Celým názvem 
International Federation of Hard of Hearing,
v překladu Světová federace nedoslýchavých. 
Valná hromada se koná jednou za 2 roky.

Obě organizace se stejným dílem podílely
na organizaci konference a IFHOH uspořádala 
workshop na téma Úmluva o právech osob
se zdravotním postižením OSN (CRPD - 
Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) z hlediska osob se sluchovým 
postižením. Všechny akce zorganizovala 
slovinská organizace Zveza društev gluhih
in naglušnih Slovenije.

IFHOH - workshop

První den, 10. května, se v sídle slovinské 
organizace konal workshop, kde se ve čtyřech 
pracovních skupinách diskutovalo o zásadních 
bodech pro neslyšící z rozsáhlé Úmluvy
o právech osob se zdravotním postižením. 
Výstupy z workshopu využije IFHOH pro svoji 
další práci při obhajobě práv neslyšících.
V podvečer jsme měli procházku po historickém 
centru Lublaně s přijetím na lublaňské radnici, 
kde nás přivítal starosta města. Večeřeli jsme
na lublaňském hradě. Lublaň je hezké město, 
překvapilo nás pouze svou velikostí, jak
je maličké. Centrum města se dá bez problémů 
projít pěšky, hromadnou dopravu zde zajišťují 
pouze autobusy, tramvaje, či trolejbusy. Metro 
zde nemají.

Konference

Další den se konala konference na téma 
„Přístupnost odstraňuje bariéry“. S aktuální 
situací ve světě nás seznámila Ruth Warick, 
prezidentka IFHOH. O situaci na evropské 

úrovni jsme se dozvěděli od Marcela Bobeldijka, 
prezidenta EFHOH. Pak následovala plejáda 
přednášek ve slovinské režii. Zajímavý 
příspěvek přednesl Drago Perkič, vedoucí 
oddělení zdravotnických prostředků
ve slovinském ústavu zdravotního pojištění
na téma budoucnosti kochleárních implantátů. 
Upozornil na nutnost četných reimplantací
v budoucnu a vlivu této skutečnosti
na zdravotní pojištění. Stejně jako u nás,
i ve Slovinsku mají kochleární implantáty 
mnohé příznivce i odpůrce. U nich zatím 
reimplantace neproběhla, v ČR již ano, ale zatím 
jde o ojedinělé případy.

Další příspěvky se zabývaly např. pohledem
na sluchové postižení ve slovinské legislativě, 
psychologickými aspekty hluchoty (např. 
vlivem rozvoje sluchu a řeči na rozvoj 
osobnosti) nebo dostupností péče o sluchově 
postižené v regionech (lékaři, audiologické 
�rmy). Myslím, že se problematika neslyšících 
ve Slovinsku výrazně neliší od reality v České 
republice.

12
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EFHOH - valná hromada

Poslední den naší návštěvy jsme byli na valné hromadě EFHOH, která
se zaměřila na fungování organizace v letošním i loňském roce a řešila plány na další 
období včetně rozpočtu organizace. Na programu byly volby viceprezidenta a jednoho 
člena výboru. Volba viceprezidenta se nakonec nekonala, neboť norská organizace
na místě svůj návrh stáhla, a vyjádřila podporu dosavadní viceprezidentce Lidii Smolarek 
Best. Zůstává viceprezidentkou v dalších dvou letech.  Na člena výboru kandidovali
4 delegáti – z Norska, Maďarska, Rakouska a Finska. Zvítězil kandidát z Norska.

Další program obsahoval obvyklé body – vyúčtování roku a výroční zprávu 2017, návrh 
rozpočtu 2018, informace o činnosti a strategický plán EFHOH. Hlavní cílem EFHOH pro 
další období je prosazování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
ve členských státech, prosazování Evropského aktu přístupnosti (EAA European 
Accessibility Act), posílení pozice EFHOH v Evropském parlamentu přes spolupráci
s europoslanci.

Odpoledne následovala valná hromada IFHOH, která řešila podobné body, tentokrát
na světové úrovni. Kromě toho jsme společně oslavili 40. výročí založení IFHOH, které 
padlo na loňský rok 2017. V liché roky se valná hromada nekoná, a proto byla oslava
v letošním roce. Ochutnali jsme dort ve tvaru loga IFHOH, byl skvělý.

V příštím roce se bude konat konference a valná hromada EFHOH v chorvatském 
Zábřehu.

Šárka Prokopiusová

FOTO: Prezident EFHOH Marcel Bobeldijk zahajuje konferenci

FOTO: Prezidentka IFHOH Ruth Warick nám servíruje dort13
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ZAJÍMAVÉ PŘÍBĚHY NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH LIDÍ
Projekt Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Jsem jedno ucho se nám krásně rozjíždí. Facebooková stránka #JsemJednoUcho má přes
580 sledujících, které získala za velmi krátkou dobu, v řádu za dva a půl měsíce. Každý týden zde přibude nový příběh, ať už našich neslyšících
či nedoslýchavých funkcionářů, zaměstnanců nebo klientů. Každý příběh je unikátní. Nezáleží totiž jen na výši ztráty sluchu, a kdy k ní došlo, ale
i na tom, do jaké rodiny se člověk narodil, jaké informace rodina o sluchovém postižení a vzdělávání měla, a co bylo pro ni důležité. Záleželo i na každém 
z nás, jak se k svému postižení postavil. Život může být naplňující i s handicapem.

Projekt není jen o lidech s vadou sluchu, ale i o slyšících lidech, kteří jim pomáhají či pro ně pracují.
Přečtěte si příběh tlumočnice znakového jazyka Venduly Šantrůčkové ZDE

Taky se dozvíte, co jste nevěděli o dlouholetých pracovnících Svazu:
 · prezidentce Šárce Prokopiusové ZDE
 · viceprezidentovi Pavlovi Šturmovi ZDE
 · zástupkyni ředitele Janě Felgerové ZDE
 · letité funkcionářce Dagmar Radilové ZDE
 · funkcionářce Marii Fišerové ZDE
 · členu kontrolní komise Miloši Langovi ZDE
 · další člence kontrolní komise Evě Maršálkové ZDE

Přečtěte si i zajímavý příběh Pavlíny Spilkové ZDE a Vladimíra Mesnera ZDE

Projekt pokračuje a příběhy i zajímavé informace ze světa sluchového postižení budou přibývat.
Sledujte nás.

Jana Felgerová
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VZDĚLÁVÁME SE I NA VÝLETECH
Pobočka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR - Základní organizace Domažlice pořádala na jaře dva výlety a plánuje podzimní výlety.

První jarní výlet do Plzeňského Národopisného muzea a Muzea loutek se pro nemocnost přihlášených nekonal, ale ještě se tam určitě podíváme. Zato 
v dubnu se nám výlet do Nepomuku v okrese Plzeň - jih vydařil. Do kostela sv. Jana Nepomuckého jsme sice jenom nahlédli, ale přitom jsme zjistili,
že kostel stojí na místě, kde stával rodný dům Jana Nepomuckého. Je to barokní kostel z dílny K. I. Dientzehofera. Pak jsme navštívili Městské muzeum, 
které se nachází v prostorách staré nepomucké radnice a částečně také v prostorách bývalé piaristické koleje, hlavní dominantě nepomuckého 
náměstí. Tam jsme si prohlédli stálou expozici muzea s výstavou o zámku Zelená Hora a černých baronech či osobnostech Nepomucka. 

Viděli jsme expozici církevních památek Nepomucka a samozřejmě 
část věnovanou Janu Nepomuckému. Nalézají se zde dobové 
měšťanské a selské interiéry i sbírka zbraní. Podívali jsme
se i do expozice s troskami amerického bombardéru B-24 Liberator, 
který byl sestřelen za 2. světové války na nedaleké Dubči. Viděli jsme 
fotogra�e zahynulých amerických vojáků i jediného, který katastrofu 
přežil a jak přijíždí z Ameriky do Nepomuku na oslavy osvobození.

Další naší zastávkou byl rodný dům malíře Augustina Němejce, 
nepomuckého rodáka. Ten maloval kroje i krajiny tohoto kraje. 
Namaloval také oponu pro plzeňské divadlo J. K. Tyla. Její reprodukci
a mnoho dalších děl, dokumentů a předmětů z jeho života jsme si zde 
mohli prohlédnout. Na závěr návštěvy Nepomuku jsme se naobědvali 
v blízké restauraci U Švejka, kde jsme také připili na zdraví budoucí
90 leté jubilantce, účastnici výletu. 

FOTO: Kostel sv. Jana Nepomuckého
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V květnu jsme se vydali do města Přeštice v okrese Plzeň-jih. Toto město je rodným 
městem dvou velikánů. Narodili se zde mecenáš Josef Hlávka a známý tvůrce České 
mše vánoční, a jiných skladeb, Jakub Jan Ryba. Zastavili jsme se u rodného domu
J. Hlávky, pověděli si o něm, podívali se na místo, kde původně stávala škola,
ve které učil otec J. J. Ryby, a kde také bydleli. Škola už nestojí, ale na jejím místě
je dnes pomník J. J. Ryby. Nad tímto místem je krásný barokní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie z 18. století, navržený K. I. Dientzehoferem. Ten jsme si mohli 
prohlédnout s milou průvodkyní i uvnitř. Pak jsme sešli do Domu historie Přešticka, 
kde jsme viděli expozici řemesel a obchodu i funkční věžní hodiny ze 17. a 18. 
století.

K 100. výročí vzniku Československa tu mají výstavu vojenské techniky od roku 
1918 do roku 1993 i pozdější exponáty. Na obědě jsme ochutnali i přeštické pivo
v restauraci s minipivovarem na Masarykově náměstí.

Libuše Kubertová

FOTO: Naše skupinka v Přešticích
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NEDOSLÝCHAVÍ VYRÁBÍ HEZKÉ VĚCI
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR - Krajská organizace Ústeckého kraje má pracoviště sociálních služeb v Mostě a v Lounech, kde se
v rámci sociálně aktivizačních služeb (v dílničkách) scházejí neslyšící a nedoslýchaví klienti, a společně zde tvoří rukodělné výrobky. Ty pak prodávají
na jarmarcích a je o ně zájem, jelikož jsou velmi hezké a kreativně provedené.

Tuto nádhernou labuť postavili v mostecké dílničce nedoslýchaví klienti Jitka Patočková, Zdeňka Petrboková a František Klouda.

Pavlína Ruschilová
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NESLYŠÍCÍ ZÁVODILI NA DRAČÍCH
LODÍCH
Sedmé závody dračích lodí StarColor Cup, které se stejně jako v předchozích letech uskutečnily na vodní nádrži Matylda u Mostu, potvrdily svou 
velkou oblíbenost stoupajícím počtem startujících posádek.

Na závodníky i jejich fanoušky čekal v pátek 8. června a zejména v sobotu 9. června, kdy se od 10 hodin uskutečnily samotné závody, bohatý program. 
Už potřetí se závodů dračích lodí zúčastnili členové Základní organizace neslyšících Most Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a to za 
�nanční podpory Ústeckého kraje. 

Ve velmi silném startovním poli se „Mostečtí Vikingové“ 
nenechali zahanbit a oproti loňskému roku postoupili
v žebříčku umístění. Všem účastníkům blahopřejeme
a děkujeme za vynikající reprezentaci SNN v ČR. 

Eva Valentová

FOTO: Neslyšící účastníci závodů na dračích lodích
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VÝLETY V PODKRKONOŠÍ
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Oblastní organizace Trutnov zrealizoval 
v červnu pár celodenních výletů za poznáním krás Česka.

Nejdříve jsme 19. května svolali členskou schůzi spolku, kde jsme seznámili členy
s hospodařením a plány projektů na rok 2018. Účast byla hojná s bohatou diskuzí.

Také jsme prezentovali naše služby na Krakonošově náměstí v Trutnově v polovině června 
na akci Den pro rodinu, kam nás pozvala Oblastní charita Trutnov. Akce probíhala po celý 
den a my jsme se mezi ostatními neziskovými spolky neztratili.

Výletní akce jsme rozjeli dnem 2. června, kdy jsme se v počtu 14 lidí vypravili vlakem
do Broumova, kde jsme navštívili pivovar a klášter.

FOTO: Prezentujeme naši organizaci 19
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Další výlet byl za následujících 14 dní, a to do Chlumce nad Cidlinou s programem prohlídky zámku Karlova Koruna. Absolvovali jsme také původně 
neplánovanou prohlídku nově otevřeného muzea četnické stanice v Chlumci, kde jsme se seznámili s historií četnické stanice v předválečné i válečné 
době. Průvodci byli oblečeni v dobové četnické stejnokroji. Všechny akce se vydařily a my máme na co vzpomínat.

Miroslav Pačesný

FOTO: Naši výletníci společně s četníky
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CO SE UDÁLO VE SPOLKU
NESLYŠÍCÍCH PLZEŇ
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR – Spolek neslyšících Plzeň je hodně aktivní, v květnu a červnu jeho zaměstnanci tlumočili velmi 
zajímavé akce, které se odehrály v Plzni i v jiných místech České republiky.

Beko Fresh Festival
Sešel se rok s rokem a v prostorách obchodního centra Plaza
se ve dnech 19. – 20. května opět konal kulinářský festival. Jako 
vždy byl první den tlumočen do znakového jazyka tlumočníky 
Spolku neslyšících Plzeň. Festival zahájili starostové města 
Plzně 1 a 3, jelikož probíhal na zdejším území. Své umění 
předváděl kuchař Ihnančák, kterému u plotny pomáhal starosta 
Brabec. Vrchní sládek Berka provedl návštěvníky rychlokurzem 
čepování piva. Ostatní účastníci nám předváděli svoje 
kulinářské umění.  Pouze počasí nám nepřálo, potkala nás 
pořádná sprška deště s parádní bouřkou. Festival se posléze 
přesunul do Liberce, Českých Budějovic a Pardubic. Všude tam 
doprovázeli kuchařské show svým tlumočením do znakového 
jazyka naši tlumočníci.

FOTO: Tlumočník Miroslav Hanzlíček s kuchařem Zdeňkem Pohlreichem
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Jeli jsme se podívat na duchy
V netradiční den - neděli 20. května jsme se vydali na zájezd do Plas a do Lukové. Cílem byl 
cisterciácký konvent v Plasích, kde jsme si prohlédli vodní systém a pak samotný objekt, 
kde jsme se mimo jiné dozvěděli, že cisterciáci mezi sebou používali znakovou řeč 
(tehdejší termín).

Po obědě jsme se přesunuli do Muzea stavitelství. Zájezd byl završen jízdou do vesničky 
Luková. Vesničky, která vznikla ve 12. století a měla převážně německé obyvatele, neboť
se nacházela v prostoru Sudet. V současné době je vesnice obydlena 5 stálými obyvateli.
Z toho jsou tři Češi, jeden Angličan a jedna Mongolka. Mají tu kostel z roku 1352, který
v roce 1796 postihl veliký požár. Zůstalo jen středověké zdivo. Nyní se kostel dostává opět 
do podvědomí díky své zvláštnosti, na původních lavicích můžete vidět sedící duchy 
jednotlivých postav.

Festival porozumění v Mariánských Lázních
Ve středu 23. května vyrážíme do lázeňského města. Našim cílem je Anglikánský kostel, 
kde se každým rokem koná Festival porozumění. Letošním tématem bylo zrakové 
postižení. Zpíval zde dětský pěvecký sbor z úšovické základní školy. Své pantomimické 
číslo Kouzelný cylindr předvedla Zlata Kurcová. Mělo u diváků veliký ohlas. Celý program 
moderovala známá herečka Bára Štěpánová. Akce opět ukázala, že se neslyšící neuzavírají 
do své ulity, ale jsou schopni se prezentovat i na veřejnosti. Krásné odpoledne bylo 
umocněno tlumočením od Mgr. Voříškové.

FOTO: Sedící duch v kostele
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Přednáška od policie
Předposlední květnový den, venku pařáček, jak sluníčko hřeje a my se zavíráme do prostor Spolku neslyšících Plzeň místo toho, abychom si vzali deku 
a šli se opalovat nebo koupat k rybníku. Proč to děláme? V tomto parném dni máme připravenou přednášku o dopravě od Andrey Vlčkové z Městské 
policie Plzeň. Dozvídáme se zajímavé informace a také přítomní kladou otázky, na které dostávají uspokojivé odpovědi.
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Děti a roboti
Je úterý 5. června a skupinka 30 neslyšících dětí tvoří hlouček u Domu robotiky. Spolek pořádal Mezinárodní den dětí a pozval děti do prostor, které
se zabývají vědou. Hlouček je pořádně veliký, a tak se rozděluje na tři skupiny, které projdou celým programem.

Na prvním stanovišti děti fotografovaly a vkládaly fotky do fotky. V další místnosti se seznámily s rozšířenou realitou. S pomocí tabletu a speciálního 
programu si mohly samy vytvořit rozšířenou realitu. Nakonec viděly malé roboty, kteří se daly ovládat s naprogramovaným tabletem. Zde si to všechny 
děti užily. Jako dárek dostaly lego. Stavebnici, která podporuje samostatnost a hlavně motoriku. Všechny skupiny měly u sebe tlumočníky, jak
ze spolku, tak i z pedagogického dozoru, neboť s námi byly děti ze školy pro sluchově postižené z Plzně.
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Prohlídka spořitelny
V rámci historického víkendu se otevřely dveře České 
spořitelny ve Františkánské ulici také v neděli 10. června. 
A tak se skupinka neslyšících vydala podívat, jak vypadají 
prostory, kam se člověk těžko podívá. Uvítání bylo
v dobovém oblečení a celá prohlídka byla doprovázena 
vtipnými divadelními čísly. Všem se celá tato akce líbila
a hlavně dobové oblečení ze začátku minulého století 
mělo veliký úspěch. Také účast tatíčka Masaryka byla 
překvapením a někteří se s ním nechali vyfotit. Vše opět 
bylo tlumočeno do znakového jazyka Mgr. Hanzlíčkem.

Kristýna Voříšková

FOTO: Neslyšící účastníci prohlídky
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DEN DĚTÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Začátkem června pořádal Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR - Oblastní výbor Havlíčkův Brod akci Den dětí 2018 pro lidi se sluchovým 
postižením a širší veřejnost. Akce probíhala v Havlíčkově Brodě – Perknov, a byla pořádána za podpory Nadačního fondu Veolia a Města Havlíčkův Brod. 
V letošním roce se akce zúčastnilo 73 dětí.

Tentokrát byl den dětí doprovázen příběhem pohádky O červené řepě. Děti se tak ocitly na pohádkové cestě, kde potkaly dědka, babku, vnučku, psa, 
kočku, myš a v neposlední řadě také červenou řepu. Na každém stanovišti plnily kreativní úkoly, za které následně dostaly malou odměnu.

Nejenže si děti vyzkoušely slalom s míčkem a hokejkou okolo kuželů či házení kroužků na cíl, zároveň i tvořily – domů si tak například mohly odnést 
masku na obličej s motivem myšky. U posledního stanoviště červenou řepu tahat nemusely, postačilo, když si vzpomněly na básničku či písničku
a dostaly balíček plný dobrot.

Radost dětem udělalo i malování na obličej, skákací hrady a jízda na koních či v kočáře. Všem, kdo podpořil tuto akci, děkujeme.

Ivana Kohoutová
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CO SE CHYSTÁ VE SVAZU

COLOURS OF OSTRAVA 2018 SI NOVĚ
UŽIJÍ TAKÉ NESLYŠÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI
Letošní ročník multižánrového mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava, který proběhne ve dnech 18. - 21. 7. 2018 v úchvatném 
prostředí ostravských Dolních Vítkovic, nabídne svým návštěvníkům přes 350 programových bodů na 21 venkovních i krytých scénách.

Nudit se nebudou ani návštěvníci se sluchovým postižením. Ostravské Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. ve spolupráci s pořadateli 
festivalu pro ně připravilo zajímavý program v rámci projektu Colours bez bariér. Návštěvníci se sluchovým postižením se tak mohou těšit na vybrané 
přednášky a koncerty českých i zahraničních kapel, tlumočené do českého znakového jazyka. 

Držitele průkazů ZTP a ZTP/P mají zvýhodněnou cenu (650 Kč na 4 dny)
a u držitelů průkazů ZTP/P je doprovod zdarma.

Videopozvánka Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

Bližší informace o projektu Colours bez bariér včetně videí v ČZJ

Diskutovat můžete na facebookové události

Neváhejte a přijeďte se bavit do Ostravy s námi!

Nikola Jankurová

27

https://www.youtube.com/watch?v=a5E72-goi90
https://www.colours.cz/prakticke/colours-bez-barier
https://www.facebook.com/events/220383965431670/


CO SE CHYSTÁ VE SVAZU

AMBULANTNÍ TLUMOČENÍ V CNN, o.p.s.
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA
NESLYŠÍCÍCH

TRANSKRIPT ONLINE POSILUJE
Sociální �rma hledá do svého týmu přepisovatele mluvené řeči, který je osobou se zdravotním postižením.

Transkript online, s.r.o., poskytuje služby v oblasti podpory komunikace osob se sluchovým postižením a profesionálního přepisu mluvené řeči 
(simultánní přepis, přepis audiozáznamů). Jsme úspěšným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením.

Pro�l vhodného kandidáta:
 · dosahuje rychlosti psaní na klávesnici min. 400 úhozů za minutu
 · výborně ovládá gramatiku českého jazyka
 · je komunikativní, má kultivovaný ústní i písemný projev
 · je trpělivý a vstřícný v kontaktu se zákazníky, ochotný učit se a respektovat komunikační speci�ka klientů s postižením sluchu

Nabízíme:
 · zaměstnání na hlavní pracovní poměr (0,5 úvazku)
 · práci v dynamicky se rozvíjející a respektované sociální �rmě
 · výborné technické zázemí pro výkon práce přepisovatele
 · odborné zaškolení a vedení, další profesní vzdělávání
 · možnost pracovat částečně z domova
 · soudržný a kreativní tým

Máte-li zájem o tuto pracovní pozici, zašlete Váš profesní životopis na e-mailovou adresu: outratova@transkript.cz

Zdroj: helpnet.cz
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LEGISLATIVA

PRÁVO PACIENTA BÝT INFORMOVÁN
Dnes je velmi frekventováno téma práv pacienta být informován o svém zdravotním stavu. Práva pacientů být informován jsou důležitá především 
proto, aby pacient mohl odpovědně spolurozhodovat. Pacient musí mít dostatek vhodně podaných informací a musí mít čas a prostor pro případné 
dotazy. U nedoslýchavých lidí se často stává, že jim nechtějí udělat třeba kopii audiogramu, nutného pro nastavení sluchadla.

Mezi ta nejdůležitější pacientova práva ve vztahu k léčbě patří zejména:

 · Právo na respektování Vaší vůle při poskytování zdravotní péče.
 · Právo na informace o vašem zdravotním stavu, zejména pak právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si její kopie a opisy
   či požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, nebo určit okruh lidí, kteří mohou informaci o Vašem stavu dostat. Můžete ale také zakázat,
   aby informace o Vašem zdravotním stavu někdo konkrétní dostal, a můžete také vyjádřit svoji svobodnou vůli, že nechcete být informován
   o podrobnostech o Vašem zdravotním stavu.
 · Právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, spolu s právem vybrat si poskytovatele zdravotních služeb, právo
   na konzultaci/názor jiného zdravotnického zařízení či lékaře (původní poskytovatel je pak povinen zpřístupnit informace o zdravotním stavu,  
   které jsou pro posouzení nezbytné, ale může tuto službu zpoplatnit).
 · Právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí.
 · Právo na přítomnost blízké osoby.

Jedním z klíčových práv pacienta je povinnost poskytovatele zdravotní péče vyžádat si jeho svobodný informovaný souhlas s konkrétním výkonem, 
léčebným či diagnostickým postupem, včetně podání léků. Toto právo pacienta upravuje jak zákon o zdravotních službách, tak i nový Občanský zákoník. 
Bez takového souhlasu se až na výjimky stanovené zákonem (například stav nouze či povinné léčení), nesmí provést žádný zásah do tělesné
či duševní integrity pacienta. Informovaný souhlas je buď písemný (vyžaduje - li to zákon – například když je pacient léčen v rámci klinické studie
či souhlas s hospitalizací) nebo ústní.
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LEGISLATIVA

V rozhovoru s lékařem by se měl pacient dozvědět zejména:

 · Příčinu a původ nemoci, jsou-li známy, její stadium a předpokládaný vývoj.
 · Jaké jsou možnosti léčby, výhody a nevýhody každé z nich a jak vysoká je pravděpodobnost úspěchu každé z nich.
 · Jaký lék, proč a za jakým účelem je podáván, o důsledcích a případných omezeních v životosprávě a dosavadnímu způsobu života v souvislosti  
   s užíváním léku, jejich vedlejší účinky, co v takovém případě dělat, popřípadě na koho se obrátit.
 · O všech dalších alternativách léčby, které jsou podloženy vědeckými daty, včetně těch, které nejsou v ČR hrazeny z veřejného zdravotního   
   pojištění.
 · O případných změnách v léčbě/ podávaného léku, včetně toho proč lékař změnu navrhuje. Je dobré vědět, že změna může být navržena   
   výhradně z medicínských důvodů, které odráží aktuální zdravotní stav pacienta, nikoli například z ekonomických důvodů zdravotnického   
   zařízení.

Je jasné, že takového vzorového postupu není vždy v praxi jednoduché dosáhnout, a to z mnoha příčin jak na straně pacienta, tak i na straně lékaře
či dalšího zdravotnického personálu. Bariéry jsou v komunikaci také v běžném životě a měly bychom si jich být vědomi a pokoušet se je překonávat.
Na straně pacienta jde zejména o informační nerovnováhu vůči lékaři, je na „cizí půdě“, nerozumí latinským slovům, laboratorním nálezům. Proto
se ptejme, nebojme se žádat vysvětlení. Pokud jsme nervózní, úzkostní a máme strach, že si lékařovy odpovědi a doporučení nebudeme pamatovat, 
dělejme si poznámky, nebo si s sebou do ordinace přiveďme blízkého člověka. Bariéry mohou být ale i na straně lékaře – je přetížený, má málo času
na pacienty, je přetížen administrativou, je po noční službě, či jen nemá takovou schopnost vcítit se do úzkostí pacienta.

Více informací a překlad do znakového jazyka najdete ZDE.

Václav Krása
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http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/dokumenty/prava-pacientu-prelozena-do-znakoveho-jazyka-ve-forme-videi_13630_3710_29.html


OKÉNKO Z ASNEP & NRZP

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR je dlouholetým členem Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) a Národní 
rady osob se zdravotním postižením (NRZP).

Zasedání ASNEP

Dne 3. května 2018 se konalo zasedání ASNEP. Informace jsou i ve znakovém jazyce.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Výjezdní zasedání předsednictva proběhlo 11. května v Klášteře Želiv a účastnili se ho představitelé města Jihlavy a Kraje Vysočina. Předsednictvo
se zabývalo mimo jiné přípravou spolkového domu v Jihlavě, projednalo účast krajského úřadu na přípravě předávání cen Mosty v roce 2019, projednalo 
spolupráci KÚ na projektu Euroklíč. Uskutečnila se diskuse o případné novelizaci zákona o sociálních službách, a také o dopravní obslužnosti na úrovni 
kraje ve vztahu k osobám se zdravotním postižením.

Na zasedání 8. června předsednictvo projednalo aktuální legislativní aktivity NRZP ČR, a to konkrétně přípravu další novely zákona č. 329/2011 Sb. 
Novelu zákona o hmotné nouzi a také novelu zákoníku práce, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou, a nyní jde do Senátu. Jedná se o aktivity 
NRZP ČR. Předseda informoval o novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., která upravuje inkluzivní vzdělávání, a kterou připravuje MŠMT ČR. Vyhláška
má  bohužel restriktivní charakter. Dále projednalo složení Poradního orgánu ombudsmanky k Monitoringu plnění Úmluvy OSN o osobách se 
zdravotním postižením. Také projednalo přípravu na jednání VVZPO, které se uskutečnilo 19. 6. 2018. Byla podána informace o návštěvě u pana 
prezidenta Miloše Zemana.

Předseda NRZP ČR poděkoval paní Táně Fischerové za její činnost v předsednictvu NRZP ČR. Paní Fischerová skončila ve funkci člena předsednictva NRZP 
ČR ke dni 30. 6. 2018.

Šárka Prokopiusová
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http://www.asnep.cz/zasedani-asnep-z-s-c-3-2018-ze-dne-3-5-2018/2018/06/07/
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Noviny neslyšících vydává Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR je zakladatelem 5 obecně prospěšných společností:
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s.
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s.
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR má 58 pobočných spolků po celé České republice.
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