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ÚVODNÍK

Léto je už za námi a dny se krátí. Jistě jste si všichni letní čas
užili a dopřáli si pěknou dovolenou či jen hezké letní dny, ať už
doma v Čechách nebo v zahraničí i se svými blízkými lidmi.
Naše pobočky ani v létě úplně nezahálely a zrealizovaly pro své
klienty či členy pár prima akcí nebo je alespoň díky svým
tlumočnickým službám zpřístupnili sluchově handicapovaným.
Přečíst si o nich můžete v aktuálním čísle newsletteru. Taky
v Karlíně či v Modřanech jsme si úplně neváleli šunky
a připravili jsme pro vás pár akcí, které se spustily a spouští nyní
v podzimních dnech.

Třeba jsme  navázali spolupráci s kinařem Petrem Vítkem
a pomohli mu zpropagovat skvělou akci - titulkovaný český
�lm Po strništi bos od pánů Svěráků. Propagace se povedla,
v sále kina bylo víc neslyšících než nevidomých diváků, kterým
bylo představení také uzpůsobeno. A co je důležité, �lm se
většině diváků líbil a je vůbec báječné, že poprvé v historii
českých kin se myslelo i na sluchově a zrakově handicapované.
V tomto trendu pokračuje i �lm Hladový bizon a jistě nebude
posledním. Jinou povedenou akcí, na které jsme byli, byl
Mezinárodní den neslyšících u nás v Karlíně, který byl připravený
pod taktovkou Pavlíny a Denisy z ASNEP, rozhodně se těšíme,
co dalšího holky v příštím roce připraví!

Podzim bývá obecně v nezisku docela hektický, po létě se spouští
řada akcí, zaměstnanci chodí na školení a účastní se mnoha
konferencí a hlavně, připravují se projekty na další rok 2018. Projekty
na Úřad vlády, MHMP a ministerstva máme podané. Držme si palce,
ať vyjdou a to v takové �nanční výši, abychom mohli v realizaci našich
akcí dále pokračovat. Taky nás čeká v příštím roce velká oslava 150 let
spolků neslyšících v českých zemích. Plánujeme velkou konferenci
o historii spolků a o uplatnění neslyšících ve společnosti,
budeme vydávat i kalendář, který se vztahuje k této významné události.
A v nejbližší době nás čeká zasedání Republikového výboru, který je
pouze dvakrát do roka a sjíždí se na něj delegáti z našich pobočných
spolků, které máme po celé České republice. A že má práce pro lidi
se sluchovým postižením velký smysl, dokazuje i ocenění náměstka
jihlavského primátora naší kolegyni, paní Františce Novákové.
Tímto jí moc gratulujeme!

Přeji hezké podzimní dny.

Jana Felgerová
zástupkyně ředitele SNN v ČR, z. s.
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Soud schválil nové stanovy Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., IČ 006 76 535.
Dokument byl vystaven na webových stránkách - www.justice.cz ve Sbírce listin.

MÁME NOVÉ STANOVY!

Stanovy si můžete stáhnout přímo ZDE
Najdete je na posledním řádku „Obsah PDF podoba“.

Nebo si je můžete najít i na našich webových stránkách.
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ZPRÁVY ZE SVAZU

OCENĚNÍ
FRANTIŠKY NOVÁKOVÉ
Náměstek jihlavského primátora pan Ing. Vratislav Výborný se rozhodl
v rámci Týdne sociálních služeb v Jihlavě veřejně ocenit zaměstnance
za příkladnou práci v oblasti sociálních služeb, kterou dlouhodobě
odvádí.

Za organizaci Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.,
Krajskou organizaci Vysočina, p. s. byla 5. října 2017 v gotickém sálu
Magistrátu města Jihlavy v kategorii pracovník v sociálních službách
za svou dlouholetou vyníkající práci v oblasti sociálních služeb
nominována  paní Františka Nováková, která je přínosem nejen pro
organizaci, ale především pro klienty se sluchovým postižením
v Kraji Vysočina.

Františka Nováková, pracující na pozici tlumočníka - pracovníka
v sociálních službách již po dobu 29 let, se  zasloužila nejen o rozvoj
terénních tlumočnických služeb, ale také o rozvoj kulturně vzdělávací
činnosti pro lidi se sluchovým postižením, laickou i odbornou veřejnost.

Tímto bychom chtěli paní Františce Novákové srdečně poblahopřát 
k ocenění a ještě jednou poděkovat za její přístup a mimořádný přínos.

Jiřina Kocmanová
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. uspořádal po letech dětský tábor pro děti se sluchovou vadou a jejich sourozence. Konal se
od 19. - 29. července, tedy celkem deset dní. Byli jsme ubytováni v Cyklokempu v chatičkách ve Starém městě pod Landštejnem. Bylo nás celkem
44 lidí, z toho 36 dětí. Během celého pobytu jsme měli všechny typy počasí včetně bouřky, krupobití. Ale nám to vůbec nekazilo náladu a ani naše
plány. Děti jsme rozdělili do pěti skupin a každá skupina měla svou barvu a také tvar. Kromě soutěžení jsme lezli na lanovém centru, šli na výlet
na hrad Landštejn, a také si zaplavali v rybníku. Samozřejmě nechyběla ani noční hra.

Dětský tábor, tentokrát příměstský, zrealizovalo poprvé i Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s. Tábor
proběhl v předposledním srpnovém týdnu a zúčastnilo se ho 10 neslyšících i slyšících dětí ve věku od 3 - 12 let. Sraz jsme měli každé ráno v 8 hodin,
většinou na Palackého náměstí a každý den jsme měli různé aktivity. Například jsme navštívili záchrannou stanici ZOO na Andělu, jeli jsme autobusem
na zámek Loučeň, kde nás čekalo jedenáct labyrintů a bludišť. Samozřejmě také nechyběly sportovní aktivity na dětských hřištích. Stihli jsme také
v parku poblíž sídliště Řepy opékat buřty. V pátek nás v Centru neslyšících a nedoslýchavých pro Prahu a Středočeský kraj v Modřanech přišly navštívit
dvě paní ze Státního zdravotnického ústavu s krásnou přednáškou na téma: “Zdravé zoubky“, která byla přetlumočena do českého znakového jazyka.

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI SE SLUCHOVOU VADOU
A JEJICH SOUROZENCE

Pavlína Spilková

Foto: Letní tábor ve Starém městě pod Landštejnem Foto: Příměstský tábor
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Jak probíhala a probíhá letošní spolupráce se Švandovým divadlem?
Tlumočili jsme třeba na Dni otevřených dveří, který byl 13. září.
Kdo přišel, mohl vidět zákulisí divadla, šatny herců i kousek
divadelního představení Krysař. A nakonec si užít i vystoupení dětí
z divadelního kroužku.

Natočili jsme i upoutávku na titulkované představení Pohřeb až zítra,
které napsala Natálie Kocab a které se bude hrát ještě v letošním
roce. A taky jsme natočili upoutávku na titulkované představení
Krysař, které se hraje 6. listopadu ve Švandově divadle.

Kdybyste chtěli některé z uvedených představení vidět, napište Tereze
Klusáčkové - klusackova@svandovodivadlo.cz a rezervujte si u ní lístky.
Do poznámky dejte info, že máte sluchovou vadu a ona vám rezervaci udělá.
Nebo si můžete objednat lístky sami rovnou na webových stránkách
(v takovém případě není ani třeba vyzvedávat je osobně v divadle).
Rezervaci si uděláte tady: http://www.svandovodivadlo.cz/rezervace/1754
A pokud chcete pravidelně dostávat info o titulkovaných představeních ve Švandově divadle, napište paní Klusáčkové a ona vás zařadí do své
e-mailové databáze, přes kterou informace rozesílá.

Posledním bodem naší spolupráce se Švandovým divadlem je zajištění tlumočení na hereckém pohybovém workshopu, který se bude konat
v listopadu a v prosinci. Do workshopu se přihlásila řada neslyšících dospěláků, kteří si budou hrát společně se slyšícími a zdokonalovat své
herecké umění. Přejeme jim hezkou zábavu!

SPOLUPRÁCE SE ŠVANDOVÝM DIVADLEM

Jana Felgerová

JAK VLASTNĚ FUNGUJÍ TITULKY NA DIVADELNÍM
PŘEDSTAVENÍ?

Titulky se promítají na malém panelu nad jevištěm, proto je nejlepší 
sezení na čelním balkonu, odkud je panel s titulky dobře vidět.
Nejlépe je na ně vidět z 2. nebo 3. řady napravo od středu.

Foto: Neslyšící návštěvníci v divadle
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ZPRÁVY ZE SVAZU

UPOUTÁVKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KRYSAŘ
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ZPRÁVY ZE SVAZU

V KINĚ BYL PRVNÍ ČESKÝ FILM
I S ČESKÝMI TITULKY
V říjnu se v kině Aero konala projekce �lmu Jana Svěráka Po strništi bos. Film byl doplněn titulky pro neslyšící přímo na plátně, a taky audio
popisem pro nevidomé. Kino bylo téměř zaplněno, podle našeho odhadu bylo více neslyšících než nevidomých. Dozvěděli jsme se také
to, že v kině Světozor jsou k dispozici speciální zařízení pro lidi se sluchovou vadou, aby se mohli dívat na �lmy opatřené skrytými titulky i v kině.
Prvním �lmem, kde to šlo, byl v říjnu právě �lm Po strništi bos v kině Aero v Praze. Aktuálně můžete jít na další �lm Hladový bizon do pražského
kina Světozor. Nezapomeňte si vyžádat buď brýle nebo bezdrátový box na zobrazování skrytých titulků.

BEZDRÁTOVÝ BOX
Bezdrátový box, který je připevněn na sedadle na ohebné tyčce, si umístěte tak,
abyste pohodlně viděli na plátno a box byl v jeho dolní části. V boxu máte vzorový
titulek, který je zobrazen, i když �lm nehraje. Nastavte si box do takové výše, aby
vám šel titulek dobře přečíst zároveň s dobrým výhledem na celé plátno.

BEZDRÁTOVÉ BRÝLE
Brýle mají dva regulační prvky, na boku a mezi skly na nose. Je třeba si po nasazení
těmito regulátory upravit pozici titulků tak, abyste titulky viděli ostře, a přitom aby
vám nerušily pohled na plátno. Výhodou brýlí je, že budete mít vše v jednom
zorném poli. Navíc si můžete malým pohnutím hlavy umístit titulky, kam budete
potřebovat, např. si je dávat na tmavá místa v obraze, aby byly kontrastní k pozadí,
a tak dobře čitelné.

Technické detaily jednotlivých zařízení naleznete ZDE

A v jakých dalších kinech můžete najít tato zařízení? Sledujte webové stránky - 
http://www.kinoprokazdeho.cz/ nebo napište kinaři panu Petru Vítkovi, který se
angažuje v zajištění bezbariérovosti kin pro handicapované. Jeho e-mailová adresa - 
petr.vitek@biocentral.cz

Foto: Tvůrce filmu Jan Svěrák na projekci

Jana Felgerová
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ZPRÁVY ZE SVAZU

ŠKOLENÍ
V MODRÉ AKADEMII

ŠKOLENÍ TLUMOČNÍKŮ
ZNAKOVÉHO JAZYKA

Zaměstnankyně Centra pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu
a Středočeský kraj, o. p. s. Jana Felgerová a Šárka Prokopiusová
chodily půl roku do vzdělávacího programu Modré akademie, který
realizovala banka ČSOB.

Učily se zde jak strategicky plánovat sociální služby, určovat vizi/misi
a cíle, jak vést zaměstnance, jak řešit kompetence, delegování,
přidanou hodnotu týmové role, oceňování a spoustu dalšího.
Vzdělávání bylo užitečné i pro celý tým, se kterým pracují.

Školení pro tlumočníky znakového jazyka, kteří pracují pro Svaz
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. proběhlo v pátek 13. října
v Pevnosti a bylo zaměřeno na téma zdravotnictví. Kurz byl
akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Ráno jsme se rozdělili na dvě skupinky, jedna si procvičovala slovní
zásobu ve znakovém jazyce a druhá slovní zásobu v češtině, pomocí
různých cvičení. Po obědě jsme se zaměřili na příklady videí ve
znakovém jazyce do mluvené češtiny, každý si zkusil jedno video
přeložit do češtiny a nahrál se na diktafon. Tuto nahrávku jsme pak
ve skupinkách prodiskutovávali.Jana Felgerová

Vendula Šantrůčková
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ZPRÁVY ZE SVAZU

LÉTO V TRUTNOVSKÉM SPOLKU

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.  - Oblastní
organizace Trutnov, p. s. nezahálí a vymýšlí volnočasové programy
pro své členy i nečleny.

Dne 26. srpna jsme aktivně ukončili letní čas prázdnin sportovní
akcí v bowlingu a koupelí v krytém bazénu v Nové Pace, kde se
nás sešlo 15 osob. Dle plánu jsme se sešli na vlakovém nádraží
v Trutnově a během trasy zastávek přistupovali ostatní účastníci
plánované akce. Kdo se nechtěl koupat, mohl jít na kulturní
prohlídku města Nová Paka. Všichni byli spokojeni a pomalu se
připravují na konečnou akci k ukončení roku 2017 a řeší nový
program projektů trutnovského spolku i ve spolupráci
s ostatními spolky.

Miroslav Pačesný
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ZPRÁVY ZE SVAZU

Ve dnech 27. srpna až 3. září uspořádal
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob,
z. s. - Celopražský spolek nedoslýchavých
p. s. svůj již 24. pobytový kurz odezírání.

První pobytový kurz odezírání jsme
realizovali v červnu roku 1993 v Lázních
Letiny na okrese Plzeň - jih. Začínali
jsme úplně od začátku, nikdo z nás
neměl s pořádáním podobných akcí
žádné zkušenosti. Letos poprvé se
pobytového kurzu nezúčastnil, až na
autora tohoto článku, nikdo, kdo by
pamatoval tento první kurz odezírání.
I když mezi nás stále docházejí dvě
pamětnice této akce, přímo se našeho
pobytu ze zdravotních důvodů již
neúčastnily.

Pořádání pobytových kurzů odezírání
se stalo základním bodem
každoročního plánu práce dřívější
Základní organizace SNN v ČR
v Praze Modřanech. Kurzy se
nejdříve pořádaly na různých místech
v Čechách, od roku 1998 až do roku 2011

nepřetržitě v Horní Malé Úpě v penzionu
Družba. Po krachu tohoto penzionu
jsme museli za poměrně dramatických
okolností si v létě roku 2012 najít
narychlo náhradu. Do Horní Malé Úpy
jsme si ještě jednou zajeli v minulém
roce zavzpomínat na místo, které si
většina z nás tak oblíbila.

POBYT NA CHODSKU
Letošní pobytový kurz odezírání
a tréninku paměti se konal na Chodsku
pár kilometrů od hranic s Bavorskem,
v hotelu Sádek, v Dílech u Domažlic.
Je to krásné místo s dokonalým výhledem
do vnitrozemí Čech, na dolní Chodsko, na
severozápadní okraj Šumavy a za ní
ležící Národní park Bavorský les. Samotná
obec Díly leží ve výšce 600 metrů nad
mořem v pohoří Český les, blízko jeho
nejvyššího vrcholu Čerchov. Souvislý les
začínal asi 100 m za hotelem a dosahoval
až ke státní hranici. Tento souvislý pás
hraničního lesa se táhne od Všerubského
průsmyku u Kdyně až po vrch Dyleň na
Chebsku. Samotná obec Díly je

DVACÁTÝ ČTVRTÝ POBYTOVÝ KURZ
ODEZÍRÁNÍ V DÍLECH U DOMAŽLIC
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ZPRÁVY ZE SVAZU

služby. Odezírání a trénink paměti
nebyly naší jedinou činností. Každý
večer se také zpívalo za doprovodu
harmoniky, houslí a kytary. Tak
bohatý hudební doprovod jsme
za všechna léta naší činnosti dosud
neměli. Dalšími aktivitami byly
výlety a návštěva různých památek
a muzeí, které probíhaly vždy
odpoledne, když nebyl kurz odezírání
a ani trénink paměti.

PODĚKOVÁNÍ
Nesmíme také zapomenout na
návštěvu pana Jaroslava Paura,
který v rámci služeb Centra pro
neslyšící a nedoslýchávé pro Prahu
a Středočeský kraj, o. p. s. přijel na
jedno odpoledne mezi nás
a udělal nám individuální seřízení
sluchadel a poradenskou činnost.
Nakonec děkuji všem, kdo se
zasloužili o úspěšný průběh
pobytové akce a celému kolektivu,
který prokázal svojí stmelenost
také tím, jak se zachoval v případech
dvou onemocnění účastníků pobytu.

Miloš Lang

pozoruhodná tím, že vznikla jako
samostatná obec až v roce 1951
z bývalého Horního Postřekova,
a dokonce si po válce stihla postavit
vlastní kostel.

JAKÝ BYL PROGRAM
Účastníků pobytu bylo 23, tedy méně
než v posledních letech, ale zdaleka
ne nejméně v historii našich pobytových
akcí. Zhruba polovina nás cestovala vlastní
dopravou. Druhá polovina jela linkovým
autobusem z Prahy do Domažlic a odtud
sjednanou dopravou až na místo. Bydlelo
se většinou ve dvoulůžkových pokojích
v prvním a druhém patře hotelu.
K dispozici byl i výtah, v přízemí velká
jídelna, bar, který jsme využívali na trénink
paměti a venkovní terasa s posezením
a hotelovou obsluhou, odkud byl krásný
výhled na dolní Chodsko. Kurz odezírání
probíhal ve zvláštní klubovně ve druhém
patře hotelu s prosklenou stěnou, rovněž
s výhledem do kraje. K tomu musím
podotknout, že za celou dobu konání
našich pobytových akcí, jsme neměli tak
pěkné a vhodné místnosti pro naše
aktivity. V suterénu budovy bylo
k dispozici �tcentrum a masérské 
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Letošní léto se v Centru služeb pro neslyšící
a nedoslýchavé, o. p. s. neslo v duchu pohody, příjemné
atmosféry, také příprav akcí na podzim.

Jako každoročně jsme se ve spolupráci s Oblastní unií
neslyšících Olomouc organizovali Dětský rekondiční
pobyt FIT ve Velkých Losinách, kde si děti užily spoustu
zábavy uprostřed party dobrých kamarádů. Organizátoři
pro ně připravili spoustu sportovních a pohybových her,
výletů, táboření, koupání a mnoho dalších aktivit. Letošní
ročník byl více než vydařený a my se již teď těšíme na
další ročník!

Léto jsme zakončili akcí v Dolní oblasti Vítkovice, která
se konala v neděli 27. srpna. Společně s průvodcem
a tlumočnicí českého znakového jazyka jsme se vydali
na Vysokopecní okruh, kde jsme se dozvěděli informace
o historii Dolních Vítkovic a výrobě surového železa.
Nechyběla ani návštěva Bolt Tower, neboli surové věže,
z které byl překrásný výhled na celé město.

CO SE UDÁLO V CSNN
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NEZAPOMNĚLI JSME ANI NA OSVĚTU
Za CSNN jsme se zúčastnili Dne sociálních služeb 2017 ve Frýdku-Místku.
Naši tlumočníci zajistili překlad úvodního slova do českého znakového
jazyka a překlad části programu s názvem „Život ve tmě a tichu“
do českého znakového jazyka a mluvené češtiny.

Ve dvou zářijových dnech - 14. 9. a 15. 9. jsme prezentovali naši službu
na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Havířově. Jednalo se
o 6. ročník veletrhu, kdy se veřejnosti představili registrovaní
poskytovatelé sociálních služeb a program byl obohacen o putovní
výstavu Ligy proti rakovině Praha „Každý svého zdraví strůjcem“.

S NÁMI SE POMOCI DOVOLÁTE
V rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením 2017 jsme
uspořádali za �nanční podpory Nadace ČEZ a Statutárního města
Ostravy besedu s neslyšícím lékařem na téma Očkování a besedu
Kupujeme na dálku - práva a povinnosti kupujícího. Dne 27. září jsme
zorganizovali také besedu na téma “Jak si neslyšící osoby mohou zavolat
pomoc“, kde jsme mimo jiné představili také nový propagační materiál
CSNN s názvem „S námi se pomoci dovoláte“, který je určen pro osoby
s komunikační bariérou a obsahuje výčet záchranných složek a způsob
jejich kontaktování, pokud se osoba nachází v životu ohrožující situaci.

Milými hosty byli Ing. Filip Maleňák, autor aplikace Záchranka a zástupci
O2 Linky pro neslyšící a nevidomé Marie Dražanová a Kateřina Bílková.

Tereza Klečková
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JEDENÁCT AKCÍ VE SPOLKU
NESLYŠÍCÍCH PLZEŇ

LETNÍ BAROKNÍ FESTIVAL 2017 V PLZNI
Byli jsme pozváni na závěr Letního barokního festivalu, který proběhl v barokním zámku
v Manětíně. V sobotu 19. srpna nasedáme do mikrobusu pro osm lidí a vyjíždíme směr Manětín.
Na místě se setkáváme s dalšími neslyšícími, kteří na místo dojeli svými auty. Celkem se nás
sešlo 17 osob. Dostáváme sami pro sebe průvodkyni, která s námi prochází interiéry zámku
a ke každému něco řekne. Bohužel, k velkému zájmu lidí o tuto akci, není možné si prohlédnout
celý zámek, ale i tak je to pro nás zajímavé. Po skončení prohlídky se každý může procházet
po zahradách, které jsou přilehlé k tomuto zámku. A bylo se na co dívat, neboť každou chvilku
byla nějaká atrakce, která se vztahovala k barokní době.

U potoka byly pradleny, které předváděly, jak se v dřívějších dobách pralo. Kdo měl zájem, mohl si
to vyzkoušet. Největší zájem byl z řad dětí. Měli jsme také možnost vidět dostihovou koňskou
legendu Decent Fellow, který se procházel po trávníku. Koho koně moc nezajímají, mohl se podívat
na tesařské nebo kovářské řemeslo a obdivovat jejich výrobky.

Za dřevěným mostem byla ukázka jízdy v dámském sedle, neboť ženy dříve na koni seděly bokem.
Kdo si chtěl připadat jako urozený šlechtic, tak si musel vystát pěkně dlouhou frontu a za odměnu
se pak mohl svézt v kočáře. Protože středověk byl náročný na život, tak jsme se mohli seznámit
i s chovem sokolů, a nejen s nimi. Viděli jsme výra, sovu, jestřába, poštolku aj. A aby bylo co nosit
na stůl, tak jsme mohli shlédnout i lukostřelbu. Naše umění ve střelbě nebylo dobré, takže naše
jídelní stoly by zřejmě zůstaly pořád prázdné, nevadí.

Kristýna Voříšková
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LETNÍ SPORTMANIE PLZEŇ 2017
Konec srpna byl v Plzni věnován sportu. Za obchodním centrem Plzeň Plaza vznikla Letní Sportmanie Plzeň 2017. Její slavnostní zahájení
se uskutečnilo 18. srpna a bylo to velmi zajímavé, neboť při zahájení se ze střechy obchodního centra Plaza slaňovali primátor pan Zrzavecký,
hejtman plzeňského kraje pan Bernard a náměstek pro sport Magistrátu města Plzeň pan Chvojka. Po dobu 10 dní (od 18. - 27. 8.) si lidé
mohli zdarma vyzkoušet téměř 60 sportovních disciplín, poslechnout besedy se sportovci, zúčastnit se autogramiád, ranních cvičení a dalších
zajímavých aktivit.

Pro děti byla připravena možnost získat dřevěnou medaili za splnění disciplín v několika sportovních sektorech. Součástí Sportmanie byl i velmi
oblíbený závod Predator run Plzeň - industriální, či Predator Junior. Sportmanie ale nebyla jen sportovním místem, ale i místem bez bariér. Stejně
jako vloni, kdy byly v Olympijském parku Plzeň tlumočeny besedy se sportovci, měli i ve Sportmanii lidé se sluchovým postižením možnost se
aktivně zúčastnit všech besed se sportovci, neboť po celých 10 dní byly večerní debaty tlumočeny do znakového jazyka. Neslyšící si tak mohli
vychutnat rozhovor s ikonami Plzeňského kraje jako jsou Pavel Horváth, Martin Straka, Honza “Tráva“ Trávníček, Petr Frydrych a dalšími. Všichni
pak tlumočení besedy vnímali jako milé zpestření akce. Tlumočení opět zajišťovali tlumočníci Spolku neslyších Plzeň, p. s. Mgr. M. Hanzlíček
a Mgr. K. Voříšková.

O dalších akcích plzeňského spolku se můžete dočíst na webových stránkách Svazu. Můžete se tu dočíst taky o oslavách 100. výročí spolku.

PROGRAM DALŠÍCH AKCÍ
17. 11. - Slavnostní posezení členské základny v hotelu Centrál v Plzni
18. 11. - Putovní pohár šipek, 17. ročník v rámci 100. výročí založení Spolku
13. 12. - Vánoční posezení pro členy
6. 12. - Mikulášská nadílka pro děti v Alfě

Aktuality najdete na vlastních stránkách spolku - www.snplzen.cz

Kristýna Voříšková
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OZDRAVNÝ POBYT MOSTECKÉ ZÁKLADKY
Tak jako každým rokem i letos v létě vyjeli členové Základní
organizace nedoslýchavých Most, p. s., která spadá pod Svaz
neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., na ozdravný pobyt.
Letošním cílem byly Mariánské Lázně. Bydleli jsme v hotelu Polonia.
Ubytování bylo pěkné a strava výborná.

Navštívili jsme solnou jeskyni, absolvovali masáže, někteří z nás
i rašelinové zábaly, projeli jsme se vláčkem po Mariánských Lázních
s výkladem a u hotelu Krakonoš jsme si prohlédli pohádkový les, kde
byly sochy vytesané ze dřeva. Nezapomněli jsme ani na Zpívající
fontánu ve dne, a také ve večerních hodinách, kdy byla vylepšená
o světelné efekty.

I když nám počasí moc nepřálo, domů jsme se vraceli odpočatí
a s dobrou náladou.

Jana Nová
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Z PÍSECKÉ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. - Základní organizace Písek, p. s. má 82 členů. Všichni, kromě dvou, jsou v důchodovém
věku. Řada z nich má i další zdravotní problémy. Máme i členy starší více než 90 let. Protože již nedostáváme od MěÚ žádný �nanční příspěvek
a nedaří se nám sehnat žádného sopnzora, je jediným naším �nančním zdrojem vybírání členských příspěvků ve výši 100 Kč na rok.

Členské schůze zpestřujeme různými přednáškami. Na poslední byl např. zástupce městské policie. Přednášky se konají bezplatně v zasedací
místnosti MěÚ Písek, za což jsme vděční. Velmi oblíbené u našich členů jsou rekondiční pobyty s kurzem odezírání. Místa volíme tak, aby bylo
možné čerpat i wellness služby a také samozřejmě dle ceny. O pobyty je velký zájem, protože vzhledem k věku si tyto osoby neumí podobný
pobyt zařídit a ve skupině svých známých se cítí bezpečněji. Bohužel náklady se neustále zvyšují. Členové si pobyty v plné výši hradí sami.
Pokud s námi jede nečlen - partner člena nebo známý, platí 100 Kč navíc. Tyto peníze používáme na úhradu poplatků spojených se zajišťováním.

Velmi oblíbené bývaly také zájezdy. Od těch jsme již upustili vzhledem k cenám. Přesto jsme se letos mohli zúčastnit dvou zájezdů, a to na pietní
akt v Terezíně a další skupina pak jela do Lidic. Toto nám umožnil Český svaz bojovníků za svobodu v Písku, který nás vzal spolu se svými členy
do svého autobusu. Vzpomínali jsme s nimi také 28. října na 99. výročí vzniku
Československa a v listopadu se pak zúčastníme Dne válečných veteránů.

Dále pro naše členy zajišťujeme zdravotní masáže. Podařilo se nám najít masérku, která
nám dává množstevní slevu.

V letošním roce byla v Písku otevřena pobočka Senior-pointu. Jeho činnost se zatím
rozjíždí. Máme možnost si zde vyvěšovat naše informace pro členy, a také zde můžeme
vybírat poplatky na rekondice. To moc vítáme, protože dříve jsme vybírali peníze
na chodbách různých institucí, protože nemáme žádnou svoji místnost.

Poradenskou činnost pro naše členy vykonává paní Ivana Entlicherová z Tábora, letos
přijela 5x. Baterie do sluchadel si naši členové mají možnost zakoupit v Centru služeb
pro zdravotně postižené.

Foto: Náměstí v Písku
Marta Chmelířová
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DOMAŽLICKÁ ZÁKLADKA
PLÁNUJE VÝLETY

VE STŘEDU 22. LISTOPADU SE JEDE DO DOBŘAN
Co tam uvidíte?
Kostel sv. Víta (komentovaná prohlídka), gotický most přes řeku
Radbuzu, náměstí T. G. Masaryka s kostelem sv. Mikuláše, pěknou
kašnu a minipivovar (několik druhů piv). A také společně navštívíme
restauraci Modrá hvězda.

Odjezd z Domažlic bude vlakem v 7:48, příjezd do Klatov v 8:39,
odjezd z Klatov v 8:46, příjezd do Dobřan v 9:27. Je potřeba počítat
s delší cestou z nádraží na dobřanské náměstí.

Odjezd z Dobřan vlakem ve 12:41, v Plzni ve 12:56, z Plzně ve 13:10,
v Domažlicích na nádraží ve 14:20, pak možno pokračovat ve 14:23
do Domažlice - město, kam bude příjezd ve 14:25.

VE STŘEDU 6. PROSINCE SE POJEDE DO POSTŘEKOVA
Co uvidíte zde?
Síň tradic, Muzeum chodských krojů a Hasičské muzeum.

Odjezd bude vlakem z Domažlice - nádraží v 8:25, z Domažlice - město
v 8:28, v Postřekově budeme v 8:45. Odjezd z Postřekova bude
vlakem v 11:02, příjezd do Domažlice - město v 11:21, na nádraží
v 11:25 nebo druhá možnost odjezdu z Postřekova ve 13:12, příjezd
do Domažlice - město ve 13:31, na nádraží ve 13:34.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. - Základní organizace Domažlice, p. s. plánuje 2 podzimní výlety

Libuše Kubertová

Na oba výlety se můžete přihlásit (pomocí vašeho jména a telefonního
čísla) v Poradenském centru Domažlice, p. s. v Jindřichově
ulici 214 osobně nebo na tel. čísle 379 722 917 nebo předsedkyni
Základní organizace Domažlice, p. s. Mgr. Libuši Kubertové
na tel. čísle 737 680 484

Foto: Kostel sv. Víta v Dobřanech
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CHCETE UMĚT ODEZÍRAT?
Ztrácíte sluch a potřebujete se naučit odezírat, abyste se domluvili se svým okolím? Nebo odezíráte

již delší dobu či celý život, ale přesto si chcete tuto dovednost zlepšit?

Přijďte na podzimní kurz odezírání, který připravuje Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu
a Středočeský kraj, o. p. s. (CNN, o. p. s.).

Odezírání bude učit Jana Felgerová, současná zástupkyně ředitele v Svazu neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, která se navzdory celoživotní praktické hluchotě dorozumívá se svým slyšícím okolím

právě pomocí odezírání.

Kurz bude probíhat v prostorách CNN, o. p. s. na Karlínském náměstí 12 na Praze 8.

Cena kurzu je 300 Kč.

A kdy kurz začíná a kolikrát se sejdeme?
Sledujte webové stránky nebo Facebook CNN, o. p. s.

A trochu teorie. Co je to vlastně odezírání?
Odezírání je získaná dovednost vnímat mluvenou řeč zrakem a podle pohybů úst, mimiky, gestikulace a výrazu očí

pochopit obsah sdělení a celkovou situaci.

Kurz seznamuje se základními pravidly odezírání, s podmínkami, které musí být pro dobré odezírání
splněny a především budeme cvičit, trénovat a opět cvičit.
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s., jehož je Svaz zakladatelem, připravilo
na podzim několik přednášek.

PŘEDNÁŠKY V CNN, o. p. s.
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA
NESLYŠÍCÍCH

Zajímá vás historie neslyšících od počátku věků?
A víte, kdy a kde vznikaly spolky, které dnes
pracují pod Svazem neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR? Článek o historii spolků sepsal pan
Jaroslav Paur, současný ředitel sekretariátu, který
pro lidi se sluchovým postižením pracuje již
od roku 1959.

EXISTENCE OSOB SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM
Existence osob se zdravotním handicapem byla vždy
v historii lidstva problémem, který byl společností
řešen někdy dramaticky, někdy ponecháním jedince
svému, často trpkému osudu, někdy soucitem, méně
již mecenášstvím, které bylo většinou pro vyvolené.
Zaznamenáváme však i snahy o výchovu a vzdělávání
handicapovaných. Byla to především katolická církev,
kdo dělal první kroky v jejich prospěch.

VI. STOLETÍ - POČÁTKY PÉČE O NESLYŠÍCÍ
První zmínka je již ze VI. století, kdy kněz John Beverley
psal o výchově hluchoněmých (dílo „Lonquella per
digitos“, v překladu „mluva prsty“), Pedro de Ponce.
Jiní mniši řádu sv. Benedikta vychovávali ve středověku
neslyšící ve Španělsku a hlavně pak francouzský abbé

Charles Michel de L‘Épée, který položil základy k celé ústavní výchově
neslyšících a především pak k jejich znakovému jazyku.

U nás v českých zemích to byl kněz Jan Berger, který se stal roku 1786
jedním ze zakladatelů a posléze ředitelem prvního Ústavu pro
hluchoněmé v Praze. On i jeho nástupci, kněz Václav Frost či prelát Karel
Kmoch vyhledávali neslyšící a pečovali o jejich blaho tělesné i duševní
a byli se svými žáky v pravidelném kontaktu.

A pokračování článku včetně překladu do znakového jazyka
najdete ZDE

Celý text přeložili do znakového jazyka Michal Brhel, Jakub Venglář,
Markéta Spilková a Pavlína Spilková.

JAK A KDY ZAČALA PÉČE
O NESLYŠÍCÍ

Jaroslav Paur24

https://www.youtube.com/watch?v=zxw366_O7W0
http://snncr.cz/Historie-SNN
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Ve čtvrtek 21. září proběhla ve Švandově divadle vernisáž a křest kalendáře
Posloucháme očima, který pro ORBI PONTES nafotil známý fotograf
Michael Kratochvíl. Černobílé fotogra�e zachycují známé slyšící i neslyšící lidi.
Na první pohled nepoznáte, že mají nějakou vadu. Jednou z fotografovaných
osobností byla i prezidentka Svazu paní Šárka Prokopiusová, která je
v kalendáři společně s hercem Iljou Rackem.

Kupte si kalendář Posloucháme očima a podpořte tím společně
s ORBI PONTES, z. s. realizaci přednášek o sluchovém postižení na školách.

Kalendář si můžete objednávat na e-mailu: info@orbipontes.cz

KALENDÁŘ POSLOUCHÁME
OČIMA 2018
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Od počátku října zavádí Rai�eisenbank on-line službu Tiché spojení, jež umožní neslyšícím, ohluchlým a nedoslýchavým zákazníkům
komunikovat s pracovníky bankovních poboček v realném čase, a to přepisem mluveného slova nebo tlumočením do znakového
jazyka. Pilotní verze služby probíhá nejprve na dvou pobočkách v Praze 1 a Praze 4, později bude rozšířena do všech ostatních.

“Je třeba si uvědomit, že pro neslyšící od narození (prelingválně neslyšící) je čeština až druhým jazykem, jako třeba pro nás angličtina. Od jejich
mateřského, tedy i českého znakového jazyka, se čeština liší. Jazyky mají odlišnou gramatiku a některá slova i věty se opisují zcela jinak.
Součástí jazyka je také zapojení mimiky, která dodává některým znakům význam. Proto při složitější komunikaci s neslyšícími tužka a papír nestačí,“
vysvětluje Danuše Kulhánková, konzultantka Tichého spojení.

Služba Tiché spojení je zajištěna ve spolupráci s kvali�kovanými tlumočníky a přepisovateli. V loňském roce společnost Tiché spojení, s. r. o.,
měla 1072 registrovaných uživatelů a má za sebou 20 268 tlumočených akcí a 303 přepisů, z toho 80 tlumočení v nemocnicích.

“Je pro nás prioritou vyjít maximálně vstříc všem našim klientům, odstraňovat bariéry a zajistit úplné zpřístupnění produktů a služeb,“ vysvětluje
Hana Kovářová, marketingová ředitelka Rai�eisenbank, proč došlo ke spolupráci s Tichým spojením, a dodává: “Jsem ráda, že tentokrát
pomůžeme klientům se sluchovou vadou. On-line tlumočení, které probíhá přímo na pobočce prostřednictvím videohovoru s pracovníkem
Tichého spojení, pomůže klientovi i bankéři při vzájemné komunikaci. Tlumočník také asistuje při vyplňování dokumentů.“

RAIFFEISENBANK SPOUŠTÍ SLUŽBY
PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Zdroj: helpnet.cz
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Poslanecká sněmovna de�nitivně schválila novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Touto novelou dochází k jednoznačnému
oddělení a pojmovému odlišení volného a chráněného trhu práce, s cílem zabezpečit, aby do systému podpory chráněného trhu práce
vstoupily jen ty zaměstnavatelské subjekty, které budou řádně prověřeny, a které systém podpory nezneužívaly. V souvislosti s touto
změnou se zavádí institut uznaného zaměstnavatele OZP, a to formou dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. To znamená, že se již
nebudou vymezovat jednotlivá chráněná místa a bude se posuzovat schopnost zaměstnavatele zaměstnávat více než 50% OZP (vracíme se
vlastně k dříve používanému názvu „chráněná dílna“).

Zároveň se snižuje dosavadní 36 násobek poskytovaného plnění na 28 násobek, protože tím se má právě eliminovat nežádoucí jev
tzv. přefakturace výrobků nebo služeb poskytovaných v rámci limitů tzv. náhradního plnění. Zároveň se zavádí možnost odstranění
tvrdosti zákona ve vztahu k poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce,
která spočívá v možnosti prominout splnění podmínky bezdlužnosti ve výjimečných případech. Dnes tato možnost není.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona v podobě, kterou schválil Senát. To znamená, že sněmovna odsouhlasila také navýšení částky
podle § 78 zákona o nezaměstnanosti. Tento paragraf upravuje příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením u zaměstnavatelů,
zaměstnávající více než 50% OZP. Od 1. 1. 2018 bude tento příspěvek činit 12 000 Kč. Zvýšení příspěvku je reakcí na zvýšení minimální mzdy
od 1. 1. 2018, která bude činit 12 200 Kč. Novela přispěje ke snížení administrativy v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením, sníží určitým způsobem riziko tzv. přefakturace zboží a navýšením částky příspěvku na jednoho pracovníka se udrží současná
zaměstnanost v tzv. chráněných dílnách.

NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI
BYLA SCHVÁLENA

Václav Krása, předseda NRZP ČR
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S účinností od 1. ledna 2018 dojde ke zvýšení nemocenského, od 1. února bude zavedena dávka otcovské poporodní péče a od 1. června
dojde k zavedení dávky dlouhodobého ošetřovného. Přinášíme podrobnější popis těchto změn.

ZVÝŠENÍ NEMOCENSKÉHO - ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2018
 - od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60% na 66% denního vyměřovacího
    základu a dále
 - od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60% na 72% denního vyměřovacího
 základu

ZAVEDENÍ DÁVKY OTCOVSKÉ POPORODNÍ PÉČE, TZV. OTCOVSKÉ - ÚČINNOST OD 1. ÚNORA 2018
 - nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů
 - nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí
    jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku
 - výše dávky činí 70% denního vyměřovacího základu
 - výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení
 - o dávku si mohou nejdříve dne 1. 2. 2018 požádat otcové dětí narozených nebo převzatých do péče nejdříve dne 21. 12. 2017
 - pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU ZDE

ZMĚNY V DÁVKÁCH NEMOCENSKÉHO
POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

Zdroj: ČSSZ
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V poslední době jsme obdrželi několik podnětů ve věci zapisování harmonizačních kódů do řidičských průkazů u řidičů, kteří mají nějaká
omezení z důvodu zdravotního postižení. Legislativa NRZP ČR zpracovala informaci, která pro Vás může být velmi užitečná, protože zapsání
harmonizačních kódů do řidičského průkazu je nutné, a to především z hlediska pojištění. Pokud by nebyly kódy v řidičském průkazu
zapsány, tak hrozí nebezpečí, že by pojišťovna nemusela vyplatit náhradu při nehodě, kterou by zavinil řidič se zdravotním omezením.

Základním předpisem upravující vydávání řidičských průkazů je vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění
pozdějších předpisů, která stanoví obecné podmínky pro vydávání řidičských průkazů ČR, mezinárodních řidičských průkazů vydaných ČR
a mezinárodních řidičských průkazů vydaných cizím státem.

Ve vyhlášce jsou uvedeny náležitosti přední i zadní strany řidičského průkazu. Z údajů na zadní straně má pro osoby se zdravotním
postižením význam položka číslo 12 „záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený
harmonizovaným kódem a národním kódem“. Seznam harmonizovaných kódů je uveden v části I. přílohy č. 5 vyhlášky a seznam národních
kódů je uveden v části II. téže přílohy.

HARMONIZOVANÉ KÓDY VYZNAČUJÍ
a) případná omezení ze zdravotních důvodů (např. zrak, sluch, apod.)
b) požadavky na přizpůsobení vozidla (např. automatická převodovka, přizpůsobený brzdový pedál, kombinovaný systém ovládání provozní
     brzdy a akcelerátoru apod.)
c) kódy pro omezení užívání (např. zákaz jízdy na dálnici, platnost řidičského průkazu pouze pro vozidla s automatickou převodovkou,
     věkové omezení apod.)

ZAPISOVÁNÍ KÓDŮ DO ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
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PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
Podmínkou pro získání řidičského oprávnění je splnění zdravotních podmínek stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu“)
a vyhláškou č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla
připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel).

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU ZDE

Václav Krása, předseda NRZP ČR
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Ve středu 18. října poprvé zasedala nově vytvořená
Pacientská rada ministra zdravotnictví. Členkou rady
byla, na základě Svazu neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, ASNEPu a SUKI, jmenována i prezidentka
Svazu Šárka Prokopiusová, která jmenování na
následující 4 roky převzala od ministra zdravotnictví
Miloslava Ludvíka.

CO JE PACIENTSKÁ RADA
Pacientská rada je vnitřním poradním orgánem ministra
a bude se podílet na připomínkování legislativních návrhů
ministerstva. Kromě toho budou i sami členové prostřednictvím
potřeb skupin, které zastupují, navrhovat k projednání a řešení
problémy, s nimiž se jednotlivé skupiny setkávají.

Na dalším zasedání rady, které proběhne zřejmě na přelomu
listopadu a prosince, budou všichni členové předkládat své
návrhy k plánu Pacientské rady. (Více informací o Pacientské
radě naleznete ZDE)

CO LIDÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM POTŘEBUJÍ
Budeme proto rádi za jakýkoliv podnět či návrh, co vnímáte
v oblasti zdravotnické péče o osoby se sluchovým postižením
jako nedostačující a potřebné řešit. Pozor pouze na to, že se jedná

o zdravotnictví, nepatří sem tedy oblast, kterou řeší
MPSV (sociální dávky, průkazy ZTP, kompenzační
pomůcky apod.). Patří sem zdravotnická péče,
zdravotnické prostředky (tedy sluchadla a kochleární
implantáty), pokusíme se i o řešení problematiky tlumočení
ve zdravotnických zařízeních.

Na prvním jednání Šárka Prokopiusová uvedla: „Nejpalčivějším
problémem je skutečnost, že dospělí lidé mají nárok na úhradu
od zdravotní pojišťovny pouze na 1 sluchadlo a i tento příspěvek je,
s ohledem na současné ceny kvalitních sluchadel, velice nízký.“ Dále
upozornila na problém �nanční náročnosti provozu
u kochleárních implantátů, což bude řešeno ve spolupráci
s organizací SUKI, která pečuje o uživatele kochleárních implantátů.

POSÍLEJTE SVÉ PODNĚTY
Do 10. listopadu prostřednictvím e-mailu na snncr@snncr.cz,
nebo prostřednictvím facebooku na stránkách Svaz neslyšících
a nedoslýchavých osob v ČR.
Děkujeme

Šárka Prokopiusová

PACIENTSKÁ RADA
MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ
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PACIENTSKÁ RADA MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ
(překlad do znakového jazyka)
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Z ASNEP & NRZP

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
V uplynulém období se konala dvě zasedání ASNEP, informace najdete zde:

Zasedání 6. září 2017
Zasedání 4. října 2017

REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ NRZP
Dále jsme se zúčastnili Republikového shromáždění NRZP, které se konalo 12. října 2017. Obsahem shromáždění byla zejména příprava
na období po volbách, kdy bude třeba opět maximálně tlačit na novou vládu, aby efektivně řešila problematiku osob se zdravotním
postižením.

Usnesení z republikového shromáždění

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ

Šárka Prokopiusová
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