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Podle čínské astrologie má být letošní rok 2017 rokem změn, 
možná na tom něco bude, my jsme každopádně se změnami 
už začali. První pořádnou změnou pro Svaz v pražském Karlí-
ně je to, že převzal od ASNEP, z. s. celorepublikovou tlumoč-
nickou službu, známou pod zkratkou CZTN. Neslyšící ji znají 
velmi dobře, a kdo ji nezná, může se podívat na jejich webové 
stránky, které uvádíme v článku o převodu služby na Svaz.

Znamená to tedy, že tlumočnickou službu od nového roku 
poskytujeme ve větším rozsahu než dříve, ale pro samotné 
neslyšící klienty se tímto nic nemění. Pouze my jsme nově 
zřizovatelem CZTN. Děkujeme za skvělou spolupráci vedoucí 
tlumočnické služby CZTN Daně Lučanové a sociální pracov-
nici Martině Macurové při převodu služby a zajištění všech 
nezbytných maličkostí, které bylo při převodu služby potřeba 
provést a ohlídat, a také děkujeme tlumočníkům, operátorům 
a  dalším zaměstnancům, které jsme společně se službou 
převzali.

Další velkou změnou ve Svazu je, že po dlouhých letech bude-
me pořádat letní tábor pro neslyšící děti a jejich sourozence. 
Letní tábor dříve pořádal pan Jindřich Zemánek pod svou or-
ganizací ECPN a pro letošní a následující roky předal jeho po-
řadatelství Svazu. A zcela nově budeme pod hlavičkou CNN, 
o.p.s. realizovat příměstský tábor pro stejnou cílovou skupinu 
v našich prostorách v Modřanech. Oba tábory bude připra-
vovat naše kolegyně Pavlína Spilková, která má dlouholeté 
zkušenosti s prací pro děti a jejich rodiče ze své organizace 
Jablíčko dětem. Pavlína se nově stala i prezidentkou ASNEP. 
Šárka Prokopiusová jako viceprezidentka již skončila, ale AS-
NEPU stále na dobrovolnické úrovni vypomáhá. Za Svaz se 
zasedání ASNEP nadále zúčastňuje společně s Jaroslavem 
Paurem.

Novinkou je, že Městská knihovna Praha, jejíž přednášky od 
loňského roku tlumočíme, si podala vlastní projekt u Minis-
terstva kultury a  získala potřebné finance na tlumočení do 
znakového jazyka i na letošní rok. Naše spolupráce tedy po-
kračuje dál. Bylo by skvělé, kdyby touto cestou snahy o za-
jištění bezbariérovosti pro občany se sluchovým postižením 
šly i  jiné subjekty. Doufáme, že se vydaří i podané projekty 
u MHMP na tlumočení letní akce Miss and Mister Deaf World, 
Europe and Asia, a  také na spolupráci se Švandovým diva-
dlem.

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

Úvodník



A důležitá informace pro naše pobočné spolky a obecně 
prospěšné společnosti. Je nás celkem 63. :-)

Na ústředí Svazu v  Karlíně drtivá většina z  nás pracuje na 
dobrovolnické úrovni. Jsme původní zaměstnanci Svazu 
a  nyní pracujeme pod neziskovou organizací Centrum pro 
neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. 
(CNN, o.p.s.), jehož je Svaz zakladatelem. Stále máme snahu 
spolupracovat s našimi pobočkami, a poskytovat jim podpo-
ru. Od nového roku jsme stihli řadu návštěv do našich pobo-
ček, byli jsme v Mostě, Domažlicích, Plzni, Táboře, Brně, kde 
již v plném provozu funguje náš opravený dům a chystáme 
se do Zlína a  Ostravy. A  vyzýváme všechny naše pobočky, 
pokud se potřebujete s námi potkat, a nebudete mít zástupce 
na blížícím se zasedání Republikového výboru, které bude 22. 
dubna, napište nám a my si naplánujeme cestu i k vám. Jinak 
samozřejmě, jak víte, zůstáváme v kontaktu přes e-mail, pří-
padně telefon a jsme vám k dispozici. Kdykoliv budete něco 
potřebovat, pište!

V  současném čísle najdete velmi důležité informace, které 
se vás také týkají – EET, pořádání tomboly a jiné. Na Repub-
likovém výboru se budou scházet všechny rady – rada pro 
neslyšící, rada pro nedoslýchavé a rada pro specifické orga-
nizace a OPS, které předloží své programy na celé čtyři roky, 
a  budeme o  nich diskutovat. Závěry jednání vám zašleme 
e-mailem.

A poslední informace na závěr pro přispěvatele. Uví-
táme vaše příspěvky do dalších čísel newsletteru, 
které se týkají vaší činnosti nebo i  dalších zajíma-
vostí, které se váží k naší cílové skupině sluchově 
postižených. A uzávěrky dalších čísel newsletteru 
v letošním roce jsou 22. června, 18. září a 7. pro-
since. Do nově připravovaného čísla vždy přijímá-
me pouze příspěvky staré max. 3 měsíce. Tedy do 
letního čísla našeho zpravodaje, které bude při-
pravované v červnu, zasílejte příspěvky z časové-
ho rozmezí duben – červen. Děkujeme.

Přeji hezké počtení. :-)



Zprávy ze Svazu

CZTN má i nové webové stránky, které jsou velmi přehledné. 
Podívejte se ZDE

Svaz převzal od ASNEP
tlumočnickou službu CZTN

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. (ASNEP) 
předala svou tlumočnickou službu – Centrum zprostředkování tlumočníků 
pro neslyšící (CZTN) Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. 
(SNN v ČR)

CZTN tedy pracuje od nového roku 2017
pod SNN v ČR.
A co je důležité? 

Pro neslyšící klienty se nic nemění. 
Služba funguje stejně, jako dosud.

Jana Felgerová

http://cztn.cz/


Úspěchy našich kolegů
Naši dva kolegové z poboček Svazu letos získali významná ocenění za svou 
dlouholetou a záslužnou práci pro lidi se sluchovým postižením.

Cena Ď pro Dagmar Radilovou

Cena Ď je česká cena, určená mecenášům a dob-
rodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělá-
vání a morálních hodnot v České republice. „Ď“ je 
odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti d“ 
– neboli „tak ti děkuji.“ Jedno jediné písmeno je 
tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje 
její myšlenku.

Letošní cenu Ď berounského městského kola 
v polovině března vyhrála naše kolegyně Dagmar 
Radilová, bývalá viceprezidentka SNN v ČR. Vý-
znamné ocenění získala v silné nominaci z celé-
ho berounského regionu. Cenu paní Dáše předal 
starosta Berouna Ivan Kůs. A to ještě není konec, 

v dubnu se bude konat krajské kolo a v květnu 
kolo celorepublikové. Věříme, že paní Dáša svou 
sbírku cen ještě posílí. Více o významné události 
k předávání cen Ď se dozvíte ZDE

Dagmar Radilová uprostřed (Foto Jiří Prošek)

Kdo je Dagmar Radilová?
 
Nedoslýchavá dáma, absolventka známého gymnázia pro sluchově postižené v  Ječné (v  Praze) 
a sociálně právní a zdravotnické školy. Dlouholetá pracovnice a dnes dobrovolná funkcionářka Sva-
zu. Ve Svazu začala pracovat v roce 1992 a stále se intenzivně věnuje vymýšlení a realizaci různých 
projektů na podporu osob se sluchovým postižením, a především nedoslýchavých osob, využívá 
k  tomu i dotace z EU. Dlouhá léta patřila do úzkého vedení celorepublikové organizace, ale svou 
činnost vyvíjela a stále, přes svůj pokročilý věk a rodinné potíže, vyvíjí především v berounském regi-
onu. Dosud organizuje rekondiční pobyty, vycházky, tréninky paměti a setkávání osob se sluchovým 
postižením, které jsou velmi často odsouzeny k izolaci v důsledku komunikačních potíží. 

„Ve svých začátcích ve Svazu jsem měla 31 členů, dnes jich mám 120 platících, ale našich akcí se 
mohou zúčastňovat i další zájemci, členství není podmínkou,“ uvádí Dáša Radilová.

http://www.cena-d.cz/nomBeroun2017.html


Nominace Františka Mencnera
na cenu Mosty 2017

 
A hned o den později, 16. března byl dlouholetý 
předseda naší základní organizace v  Jeseníku 
mezi pěti nominovanými na cenu Mosty 2017 
v kategorii Osobnost hnutí osob se zdravotním 
postižením, kterou udílí Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR. Cenu sice nakonec 
nezískal, ale již nominace je velkým úspěchem, 
neboť celkem bylo nominováno 44 organizací, 
osob či činů.
 
Více o cenách Mosty ZDE

Nominovaný František Mencner

Kdo je František Mencner?

František Mencner je předsedou Základní organizace Jeseník, p.s. (SNN v ČR), a také předsedou 
Okresní organizace Svazu tělesně postižených Jeseník. Je zaměstnán jako sociální poradce Krajské 
organizace Olomouckého kraje, p.s. (SNN v ČR) v Šumperku, kde rovněž zastává funkci místopřed-
sedy. Pan Mencner je také činný v politice, je zastupitelem MÚ Jeseník jako nezávislý za KSČM.

„Mým nadřízeným v Krajské organizaci Olomouckého kraje, p.s. je pan Mojmír Janků, skvělý kole-
ga a spolupracovník, bez jehož pomoci a spolupráce bych se zcela určitě neobešel. Patří mu mé 
velké poděkování. Také děkuji za spolupráci panu JUDr. Janu Hutařovi a panu Jiřímu Venclovi, 
řediteli APZP Praha. Největší poděkování ovšem patří mé manželce Marušce, která má pro mou 
velmi časově náročnou práci pro zdravotně postižené velkou míru trpělivosti a pochopení,“ uvedl 
pro nás František Mencner.

Jeho dlouholetým koníčkem je country hudba, kterou hraje se svou kapelou Stará Tráva z Javor-
níku, četba sci-fi a humorné literatury, procházky v přírodě a celoživotní sebevzdělávání v oblasti 
medicíny a práva. 

Oběma našim kolegům gratulujeme a máme radost z toho, že je jejich celoživotní práce pro lidi 
se sluchovým i jiným zdravotním postižením takto oceněna.

Jana Felgerová

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1699-informace-c-25-2017-predani-cen-mosty-za-rok-2016.html


Svaz je členem několika zahraničních organizacích, které také pracují pro lidi se sluchovým 
postižením. Je to Světová federace neslyšících (WFD), Evropská unie neslyšících (EUD), 
Mezinárodní federace nedoslýchavých (IFHOH), Evropská federace nedoslýchavých  

(EFHOH). Zajímavostí je, že ve WFD, EUD a IFHOH jsme členem jako jediná česká organizace.

V letošním roce jsou v plánu tři zahraniční akce spojené s členstvím v mezinárodních
organizacích:

Kam letos poletíme?

Letošní konference a valné hromady

S členstvím je spojena účast na val-
ných hromadách a  konferencích 
těchto mezinárodních organizací, kde 
jsme získali a získáváme osobní kon-
takty. Což nám umožňuje vzájemnou, 
mezinárodní spolupráci v oblasti péče, 
vzdělávání a  podpory přímo osobám 
se sluchovým postižením, a také ná-
slednou osvětu u  široké veřejnosti 
v České republice.

Valná hromada a konference EFHOH
5. – 7. 5. 2017 v Londýně

Volební valná hromada EUD, pracovní 
workshopy a odborná konference
na ostrově Malta 18. – 21. 5. 

Celosvětová konference WFD v  ma-
ďarské Budapešti na téma vzdělávání 
neslyšících ve dnech 8. – 10. 11. 2017

Dále proběhne jedna akce mimo členství, ovšem 
v  oblasti, která se přímo dotýká naší činnosti – 
tlumočení znakových jazyků. Zasedání European 
Forum of Sign Language Interpreters (efsli), které 
se bude společně s odbornou konferencí konat
8. – 10. září v Toulouse ve Francii.

A všimli jste si, že WFD má nové webové stránky? 
Podívejte se ZDE

►

►

►

https://wfdeaf.org/
http://www.eud.eu/
https://www.efhoh.org/
https://www.efhoh.org/
https://wfdeaf.org/


Anglická verze webu SNN v ČR
Také my máme informace o Svazu v angličtině, které jsou zároveň přeložené do mezinárodního 
znakového systému od neslyšícího Manuela Suareze ze Španělska. Stránky do angličtiny nám 
přeložili Farah a Tim Curry. Děkujeme. :-)

Stránky se dají přepínat na českou nebo anglickou verzi.

Kulatý stůl k rezoluci
v Televizním klubu neslyšících

V minulém čísle jsme psali o loňské zářijové konferenci, která proběhla v Evropském parlamentu 
a zaměřovala se na znakové jazyky a profesionální tlumočníky znakového jazyka. 

 O výsledné rezoluci se mluvilo i v Televizním klubu neslyšících. Podívejte se.

Jana Felgerová

http://snncr.cz/
http://snncr.cz/%3Fl%3D9
http://snncr.cz/Znakove-jazyky-a-profesionalni-tlumocnici-znakoveho-jazyka-prijata-rezoluce.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/217562221800002/


Ekonomika ve Svazu

Elektronická evidence tržeb – EET je povinností pro organizace, fir-
my a jednotlivce bez ohledu na výši tržeb. 

Neziskové subjekty (veřejně prospěšní poplatníci) mají ale úlevu 
a EET se jich týká, jen když mají celkový obrat = příjmy (počítá se 
dohromady hotovostní i bezhotovostní) vyšší než 175 000 Kč za rok.

A co je důležité, do toho obratu se nepočítají dotace. Informujeme 
tímto naše pobočné spolky, že většiny z nich se EET tedy netýká. 
Nyní nemáme na mysli námi založené obecně prospěšné společ-
nosti, ale jen pobočné spolky Svazu.

Překlad do ZNJ

Informujeme, že vzhledem k navýšení ročního obratu se Svaz nesly-
šících a nedoslýchavých osob v ČR (IČ: 006 76 535, Karlínské nám. 
12, Praha 8) stal dnem 1. února 2017 plátcem DPH.

Překlad do ZNJ

Prodáváme kvalitní baterie do sluchadel zn. Widex. Vzhledem 
k tomu, že jsme se stali plátci DPH, je od 1. února navýšena cena 
pro klienty. Jedno plato baterií (6 ks) stojí 100 Kč. 

Překlad do ZNJ

Dne 1. ledna 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 186/2016 Sb., o ha-
zardních hrách, který nově upravuje podmínky pro pořádání tombol. 

Jaká je změna, která se nás týká? Pro tomboly s herní jistinou do 
100 000 Kč již od 1. 1. 2017 neplatí ohlašovací povinnosti.

Překlad do ZNJ

Strašák EET - musíme ho mít všichni?

Svaz se stal plátcem DPH

Zvyšujeme cenu baterií do sluchadel

Pravidla pro tomboly

Jana Felgerová

https://youtu.be/_Zux3FwxsR8
https://youtu.be/imh77sxwp4c
https://youtu.be/E6eZtxxuTYs
https://youtu.be/vDrXODX-7pY


Spolek neslyšících Plzeň slaví 100 let!

Jaké byly počátky spolkového života neslyšících?

Až do roku 1914 byl jediným svého druhu na celém území Čech, Moravy a Slezska Spolek hlu-
choněmých sv. Františka Saleského v Praze. Stal se vzorem pro všechny ostatní spolky, které 
byly u nás později zakládány ve velkých městech. V roce 1914 byl založen v Českých Budějovi-
cích další podpůrný spolek neslyšících. Postupně vznikaly další podpůrné spolky. V roce 1917 
byl založen plzeňský „OUL“, dnešní Spolek neslyšících Plzeň. 

Ve spolku pracuje jako předseda Miroslav Hanzlíček a jeho dcera Kristýna Voříšková, oba po-
skytují i tlumočnické služby neslyšícím v Plzeňském kraji. Spolek díky nim šlape až do dnešních 
dní a my mu i kolegům přejeme krásné oslavy a hodně zdaru do dalších let! Letošní program 
oslav mají opravdu bohatý.

Plzeňská pobočka Svazu používá vlastní logo, které vychází z její stoleté tradice, nicméně stále je 
pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Kalendář akcí k 100. výročí organizace

13. 4. Šikovné ruce - prodejní akce NNO

6. 5. Pietní akt - tlumočení
16. 5. Neleníme - ruční práce
17. 5. Festival porozumění - ML - vystoupení pí. Volejníkové
19. 5. Oslava 35. výročí Klubu žen - jen pro zvané
20. 5. Zájezd do příhraničí Tachovska
             - muzeum Železné opony a koncentrační tábor Flossenburg (Německo)
20. 5. Bosh fresh festival - tlumočení kuchařských show
24. 5. Prohlídka ČRo Plzeň

1. 6. Den dětí v prostorách MŠ a ZŠ pro sluchově postižené
6. 6. Neleníme – ruční práce

14. 7. - 4.8. Výstava fotografií Neslyšící mezi námi - prostory Radnice Mázhaus - pro veřejnost

výlet Zelená Hora - termín upřesníme

Termíny a témata přednášek najdete na www.snplzen.cz
a na Facebooku - SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň

Jana Felgerová

http://www.snplzen.cz/
https://www.facebook.com/snplzen/%3Ffref%3Dts


Festival BLIK BLIK v Plzni

V březnu proběhl v Plzni festival Blik blik, zaměřený na různé umělecké světelné efekty, jenž in-
stalovali špičkoví čeští umělci, kteří se zaměřují na světlo.

Na prohlídku těchto světelných efektů uspořádal Spolek neslyšících Plzeň společnou výpravu, 
která byla tlumočena do českého znakového jazyka tlumočníky spolku.  U každé ukázky jsme 
se z úst průvodkyně z DEPO 2015 dozvěděli, kdo byl autorem výtvoru a proč tuto ukázku zhoto-
vil. Mohli jsme vidět světelnou instalaci na vodě v podobě lodiček a plášťů. Připomínala emigraci 
utečenců na Slovensko přes řeku Dunaj koncem 19. století.  Na pláštích byly foto koláže fotek 
uprchlíků a otisky prstů skutečných lidí, ale ne dnešních uprchlíků. 

Dále jsme mohli vidět sestavy plastových kbelíků, které připomínaly semínka slunečnice. Nejvíce 
všechny zaujal příběh psa Arga, který zůstal v období velkých povodní doma a po dvou dnech byl 
zachráněn majiteli a hasiči. Jeho příběh byl animován na stěnu domu, kde bydlel. Dalším zajíma-
vým exponátem bylo auto Ford Ka, které bylo celé pokryto zrcátky, a proto vypadalo jako UFO.

Akce se zúčastnilo celkem 20 neslyšících, i když začátek byl v netradiční hodinu, v 18.30 večer. 
Přítomní měli možnost se seznámit se světelným designem a současně si prohlédli starou čtvrť 
města Plzně, Roudnou. Ta je známá svým zajímavým zákoutím a různými uličkami.

Kristýna Voříšková



Vznikl Celopražský spolek nedoslýchavých, p. s.

Loni v dubnu jsme v rámci přeregistrace spolků podle nového občanské-
ho zákoníku v Praze založili v SNN v ČR, z.s. nový pobočný spolek. Jeho 
název je Celopražský spolek nedoslýchavých, p.s.(zkratka CSN, p.s.). 
Tím se sjednotila činnost dosavadních základních organizací nedoslý-
chavých Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR v Praze. Nový 
spolek tak má cca 100 členů, bohužel s vysokým věkovým průměrem. 

Společné akce sjednoceného spolku

První společnou akci, kterou uspořádal, byla mikulášská nadílka začátkem prosince, která se 
uskutečnila v prostorách zapůjčených Městskou částí Prahy 1 v Revoluční ulici 5. V těchto pro-
storách se už dlouho scházela ZO SNN v ČR v Praze 1 pod vedením pana Ing. Josefa Douši 
a byla známá svými společnými akcemi, vždy se skvěle připraveným pohoštěním. Jako před-
seda zaniklé krajské organizace mohu všechny ubezpečit, že jsem se jejich akcí zúčastňoval 
i v minulosti a vždy byly výborně připravené, včetně nazdobených stolů. Jenom z doslechu znám 
jejich rekondice, které pořádali každý rok. Druhá organizace, která se začlenila do Celopražského 
spolku nedoslýchavých, a kterou jsem dlouhá léta vedl, zase pořádala pobytové kurzy odezírání 
už od roku 1993, kdy jsme první pobytový kurz odezírání konali v Lázních Letiny na Plzeňsku. Od 
té doby jsme jich uskutečnili ještě 21. 

Zasedání členské schůze

V březnu proběhla členská schůze CSN, p.s., kde jsme zhodnotili první rok společného působe-
ní a schvalovali plán činnosti na rok 2017. Již teď mohu prozradit, že chystáme pobytový kurz 
odezírání na rozhraní srpna a září v hotelu Sádek v Dílech u Domažlic. Počítáme s účastí asi 30 
účastníků a přihlášky jsme rozdávali na členské schůzi. Pokud máte zájem o účast, můžete si 
vyžádat přihlášku na ústředí SNN v ČR v Karlíně. Uvidíme, zda se neobjeví další zájemci i o re-
kondiční zájezdy. 

V prostorách MČ Prahy 1 bývá pan Josef Douša každý čtvrtek odpoledne a prodává zde i bater-
ky do sluchadel. Místnosti, kde se nachází, jsou přístupné z průchodu domu v Revoluční ul. č.5, 
pravým schodištěm do mezipatra a tam doprava. 

A jelikož chceme zkvalitnit služby sluchově postiženým, přivítáme pomoc dalších aktivních ob-
čanů.

Miloš Lang

Místo plánované rekondice



Mostecký stacionář pro neslyšící má 
nové zařízení pro nepohyblivé

Zdroje na nákup schodišťové sedačky

Nákup schodišťové sedačky v celkové hodnotě 240 tisíc korun podpořila darem 40 tisíc korun spo-
lečnost United Energy. Jedná se o peníze z projektu Tepelná pohoda, kam se každý rok mohou hlásit 
různé návrhy. Následně se vyberou ty nejzajímavější, které získají finanční prostředky. „Tento projekt 
jsme vybrali, protože byl opravdu hodně konkrétní. Žádosti, kdy je podán konkrétní požadavek na 
konkrétní věc, vždy upřednostňujeme.“ řekl ředitel společnosti United Energy Milan Boháček. Svěřil 
se, že ho překvapilo, že se sedačka vejde do tak úzkého schodišťového prostoru, a že je schopna 
překonat vzdálenost z patra do patra. 

Dalšími subjekty, které se na nákupu finančně náročné schodišťové sedačky podílely, byly město 
Most, nadace Konto Bariéry, Severočeské doly a majitel domu - Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR se sídlem v Praze.

Dotace přišly už dříve

Stacionáři v Mostě pomohla společnost již poněkolikáté. „Poprvé 
jsme získali dotační podporu v roce 2009. Tehdy jsme za částku 
220 tisíc korun opravili střešní plášť, protože nám do budovy za-
tékalo.“ zavzpomínala ředitelka stacionáře Jitka Andová. Další fi-
nanční částku obdrželi v roce 2015, tehdy za 24 tisíc korun nakou-
pili nové osvětlení a zářivky. 

V minulém roce se byla pořízena zmíněná schodišťová sedačka. 
„Pro rok 2017 se opět zařadíme mezi žadatele. Tentokrát bychom 
rádi pořídili novou počítačovou techniku, která je firmou speciálně 

upravená pro naše potřeby. Podáváme si žádost o 91 tisíc.“ informovala Andová.

Hlavním poskytovatelem sociálních a dalších služeb v kraji je Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, konkrétně jeho Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s. V kraji je celkem jedenáct pra-
covišť – kromě Mostu je podobné zařízení také v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích a Lounech. „Dále 
se plánujeme rozšířit směrem na Chomutov. Je tam mnoho mladých neslyšících, kteří musí dojíždět 
sem. Od letošního roku bychom měli mít podchycenou oblast Šluknovského výběžku,“ řekla ředitel-
ka krajské organizace Věra Váchová.

Je v Ústeckém kraji dostatek tlumočníků? Čtěte ZDE

Svaz je majitelem budovy 
v  Mostě, které se říká mostec-
ký stacionář. Sídlí zde pobočky 
Svazu – Krajská organizace Ús-
teckého kraje, Základní orga-
nizace nedoslýchavých Most, 
p.s., a také Základní organizace 
neslyšících Most, p.s. 

Akce, realizované v mosteckém stacionáři navštěvují 
mladí i starší a méně pohybliví návštěvníci, a pro ně-
které z  nich bylo až dosud problémem dostat se po 
schodech do zdejší klubovny, která je v  patře domu 
a  užívat si společné aktivity. Stacionář pro ně koupil 
schodišťovou sedačku. Stála skoro čtvrt milionu ko-
run.

Text a foto: Alena Herzánová (redakčně upraveno)

http://snncr.cz/Mostecky-stacionar-pro-neslysici-ma-nove-zarizeni-pro-nepohyblive.html


Ambulantní tlumočnická služba
v Domažlicích

Tlumočnici Mgr. Annu Moudrou najdete každou středu od 8:30 do 12 hod. v kanceláři Poraden-
ského centra na adrese Jindřichova 214, Domažlice. Na tlumočení se klient nemusí dopředu ob-
jednávat. V uvedenou dobu je v kanceláři přítomna také sociální pracovnice Bc. Jana Šizlingová 
Šimáčková, Dis. 

V rámci ambulantní tlumočnické služby klientům poskytujeme tyto služby:

►   překlad písemnosti
►   pomoc při sepsání odpovědi na doručenou písemnost
►   sepsání žádosti
►   vyplnění formuláře apod. 
►   tlumočení telefonního hovoru aj.

Informace v českém znakovém jazyce ZDE.

Aktuality z Domažlic můžete sledovat na www.snndo.cz

Těším se s vámi na viděnou v Domažlicích!

Anna Moudrá, tlumočnice ČZJ
moudra@snncr.cz 

Poradenské centrum Domažlice, p. s., které je pobočkou Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob 
v ČR, zavedlo pravidelnou ambulantní tlumočnickou službu pro neslyšící klienty.

http://www.tichezpravy.cz/v-domazlicich-vznikla-nova-tlumocnicka-sluzba-pro-neslysici/
http://www.snndo.cz/
mailto:moudra%40snncr.cz?subject=


Galavečer neslyšících 2017 v Ostravě

V sobotu 11. března v ostravském Klubu Alfa proběhl již IV. ročník benefičního plesu Galavečer 
neslyšících 2017. Ples organizovalo ostravské Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., 
jehož zakladatelem je Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.  Ples byl velmi vydařený 
a děkujeme všem, kteří se našeho letošního Galavečeru zúčastnili! 

Co jsme na plese viděli? 

Skvělé vystoupení skupiny Hands Dance a jejich písně ve znakovém jazyce, show Martina Kuldy 
s názvem ,,Vejce“, pantomimické představení „Pampeliška“ od Oldřicha Bajera, umělecké vystou-
pení Michaely Kosiecové, a  také velmi oblíbenou taneční soutěž Star Dance Deaf pod vedením 
Tomáše Waloszka. 

Večerem nás provedly pohodové moderátorky Michaela Kosiecová a Daniela Hyklová, k tanci a po-
slechu zahrála kapela Viktorie, nechyběla ani vyprodaná tombola, hezká výzdoba a všude kolem 
byly překrásné šaty! Celá akce byla tlumočená do znakového jazyka a pro nedoslýchavé účastníky 
byl zajištěn simultánní přepis. 
 
Děkujeme našim hlavním partnerům Statutárnímu městu Ostrava a Moravskoslezskému kraji za 
finanční podporu, a také všem, kteří se na plese jakýmkoliv způsobem podíleli a už nyní se těšíme 
opět za rok na shledanou na dalším ročníku!

Tereza Klečková 



Základní organizace Písek
a její rekondiční pobyt

Základní organizace Písek, p.s. pořádá 
každoročně rekondiční pobyty pro své 
členy. Začátkem března jsme byli na prv-
ním letošním pobytu v  Sezimově Ústí, 
v  hotelu MAS. Jezdíme tam již 6 let, to 
je tedy známkou, že jsme tam velmi spo-
kojeni. 

A co nám tam nabízejí? Krátce – je tam 
vše pod jednou střechou, což je velmi 
pohodlné zvláště proto, že naši členové 
jsou převážně senioři. A  podrobně? Ho-
tel je I. kategorie, v domě je výtah, velký 
sál slouží jako jídelna, večer zase je z něj 

společenská místnost. V menší klubovně, ta má stupňovité hlediště, se scházíme na trénování 
odezírání.  V přízemí hotelu je kromě recepce i plavecký bazén – volně přístupný a  jsou zde 
umístěny i všechny procedury. Několik je jich v ceně, další se mohou doplatit. V domě má sídlo 
také kadeřnictví, pedikérka i cukrárna. 

Program a strava

Strava – vynikající. Snídaně a večeře formou švédských stolů, obědy výběr z 5 chodů. Kdo ne-
chce za týden přibrat na váze, musí mít opravdu silnou vůli. Každý večer je rovněž program. Dva 
večery jsou věnovány tanci nebo poslechu živé hudby, 1x je soutěžní večer BINGO, 1x se hraje 
bowling a 1x je přednáška – většinou se zdravotní tématikou. Dále je v ceně ještě půldenní výlet 
s průvodcem do Tábora. Další nabízené výlety si již hradí účastníci. 

Zajímavá tombola 

Personál hotelu je velmi příjemný. Při příjezdu nás v Sezimově Ústí vítají přípitkem a na rozlouče-
nou při závěrečném večírku je tombola – bez placení. Jsou jen tři ceny, ale zajímavé. Třetí cena 
– výherce má příští pobyt o 25% levnější. Druhá cena – sleva 50% a první cena – příští pobyt je 
pro šťastného výherce zcela zdarma. 

A jak je to s dopravou? My jedeme vlakem do Tábora a před nádražím je stanice městské do-
pravy. Ta nás zaveze až k hotelů MAS. Kdo je z větší dálky, může si domluvit s hotelem dopravu 
jejich autobusem. 

Cena za týdenní pobyt byla letos 4 690 Kč. 

Marta Chmelířová



Letní tábor pro děti se sluchovým
postižením a jejich sourozence

Mobil pro neslyšícího Filipa

V našem Pražském spolku neslyšících v Praze - Modřanech byl nedávno karneval pro velké, 
malé, a taky pro důchodce. Zváni byli všichni neslyšící. Přijel i Filip z Kladna, neslyšící dospívající 
kluk s kombinovaným postižením, který vyrůstal bez rodiny. Dnes je mu 21 let a žije v chráně-
ném bydlení. 

Ve Svazu a CNN, o.p.s. jsme se na něj o Vánocích složili a koupili mu mobilní telefon, který si 
moc přál. Nikdy předtím ho neměl, je to tedy jeho první telefon. Jeho překvapený výraz stál za to, 
moc děkoval. Máme radost, že jsme ho mohli podpořit a dopřát mu mobil, který je pro jiné děti 
a dospívající samozřejmostí. 

Jana Felgerová, foto: Michal Brhel



Co se chystá v CNN, o.p.s.

Návštěvy sociální pracovnice Marie Výprachtické
V Centru pro neslyšící a nedoslýchavé pro Pra-
hu a Středočeský kraj, o.p.s. máme novou ko-
legyni Marii Výprachtickou DiS., která vystudo-
vala sociální práci a  pracuje u  nás od nového 
roku na pozici sociální pracovnice. 

Navštívit Marii můžete v  kanceláři CNN, o.p.s. 
v Praze – Karlíně (Karlínské nám. 12, Praha 8). 
Marie každé pondělí (a výjimečně i  v  jiné dny) 

má výjezdy do poboček CNN, o. p. s. ve Středo-
českém kraji. Podívejte se na tabulku. V ostatní 
pracovní dny, které nejsou v  tabulce uvedené, 
můžete Marii potkat v její karlínské kanceláři.

Kdykoliv budete potřebovat poradit v  sociální 
oblasti, neváhejte se k ní objednat.

Jana Felgerová

https://youtu.be/aVQCbIPbcbU


Úterní ambulance tlumočníků v Karlíně 

Přednášky





Zprávy z ASNEP

ASNEP má nové vedení
Naše kolegyně Pavlína Spilková se stala prezidentkou Asociace organizací neslyší-
cích, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. (ASNEP). Velká gratulace! Pavlína u nás v sou-
časné době pracuje jako supervizorka týmu neslyšících a koordinátorka dětských tá-
borů. 

Viceprezidentem ASNEP pro další 4 leté ob-
dobí je Mgr. Petr Vysuček. Ještě jsou v plá-
nu volby Rady ASNEP. A  jelikož koncem 
dubna odchází Regina Poláková z  funkce 
tajemníka, je volná i tato pozice. Pokud ně-
kdo z vás máte zájem pracovat pro ASNEP 
jako tajemník, napište paní prezidentce
- asnep.cz@gmail.com.

Jana Felgerová

mailto:asnep.cz%40gmail.com?subject=


Časopis Gong skončil
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a  jejich přátel (ASNEP) koncem roku 2016 
ukončila vydávání Gongu, časopisu pro lidi se sluchovým postižením, který před 44 lety, v roce 
1972, založil současný ředitel Svazu Jaroslav Paur se svým spolupracovníkem a  přítelem 
Stanislavem Petlachem. Vydavatelem byl tehdejší Český svaz sluchově postižených. Od roku 
1993 Gong vydával ASNEP, časopis byl vydáván po celou dobu až do loňského roku.

Proč skončilo vydávání Gongu?
Důvodem rozhodnutí ukončení vydávání vy-
chází ze skutečnosti, že pro rok 2017 odmítli 
v časopise inzerovat nejen velké inzertní firmy, 
které finančně pomáhaly vydávat časopis, ale 
i  Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo ne-
podpořit Gong ze svého letošního dotačního 
programu.
 
Gong by letos oslavil krásných 45 let své exi-
stence. Tato situace s ukončením jeho vydá-
vání nás ve Svazu velmi mrzí a doufáme, že 
v  budoucnu Gong povstane z  popela. V  AS-
NEP každopádně byla zaplacena ochranná 
známka na dalších 10 let. Držíme palce!

Viceprezident ASNEP vysvětluje ukončení vy-
dávání časopisu Gong (info ve znakovém ja-
zyce). 

Zakladatelé Gongu
Jaroslava Paura jistě všichni znáte, pracuje 
pro lidi se sluchovou vadou již od roku 1959.
A kdo byl Stanislav Petlach?

Stanislav byl těžce zdravotně postižený, trpěl 
myopatií (progresivní svalová dystrofie, člověk 
končí na vozíčku a  nehýbe ani rukama). Byl 
novinářem a překladatelem z ruštiny, angličti-
ny a němčiny, a také dlouholetým redaktorem 

časopisů pro zdravotně postižené. Od roku 
1965 se věnoval především redaktorské práci 
pro sluchově postižené.

Od založení časopisu Gong byl jeho šéfre-
daktorem. Byl i editorem odborných publikací, 
které vycházely pravidelně v  edici Gong pro 
odbornou pedagogickou a  lékařskou veřej-
nost i pro rodiče sluchově postižených dětí.

Ja
na
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https://youtu.be/-04o5AVTqsA


Ze světa sluchově postižených
Online přepis pro osoby se sluchovým postižením je dostup-
ný již na 330 místech po celé ČR
Od března tohoto roku mohou osoby se slu-
chovým postižením využít pro komunikaci 
s  bankovním úředníkem nově online přepis 
na 97 pobočkách ČSOB. Služba, známá mezi 
osobami se sluchovým postižením jako eScri-
be - online přepis pro neslyšící, je tak dostup-
ná na celkem 330 místech po celé ČR. Kro-
mě vybraných poboček ČSOB je online přepis 
dostupný ve všech finančních centrech Era 

a  v  celé prodejní síti mobilního operátora 
T-Mobile. Podílejí se na něm i nevidomí pře-
pisovatelé.

Společensky odpovědné firmy se silnou proklientskou orientací vnímají a respektují skutečnost, 
že různé skupiny klientů mají odlišné potřeby. Příkladem je již několik let úspěšně fungující spo-
lupráce ČSOB a T-Mobile se sociální firmou Transkript online, která poskytuje profesionální pře-
pisovatelské služby a zaměstnává nevidomé online přepisovatele mluvené řeči.

Jak služba funguje

Celý proces je velmi jednoduchý: klient se sluchovým handicapem požádá pracovníka pobočky 
o přepis mluvené řeči. Ten se buď přímo z aplikace přepisu na tabletu, nebo telefonicky spojí 
s přepisovatelem společnosti Transkript online a jednání může začít.

Klient sleduje doslovný přepis řeči pracovníka na tabletu nebo monitoru počítače, může se kdy-
koli ptát a bezprostředně reagovat na podávané informace. Oba účastníci jednání tak mají jisto-
tu, že klient dostal všechny potřebné informace a správně jim i provedeným bankovním úkonům 
porozuměl.

Ve společensky odpovědných firmách neslyšícím rozumějí
V ČR žije přibližně 500 000 osob s postižením sluchu, cca 10 000 - 12 000 z nich ovládá český 
znakový jazyk. Simultánní přepis mluvené řeči je ideální volbou pro ty, kteří rozumějí a mluví čes-
ky. Jsou jimi převážně lidé nedoslýchaví a ohluchlí. Nedoslýchavá VŠ studentka hodnotí význam 
této služby následovně:

„Lidé si často myslí, že když mám postižení sluchu, umím znakovat. Já ale český znakový jazyk 
vůbec neovládám, protože slyším a mluvím v podstatě normálně jako slyšící. Když ale někdo 
mluví rychle, nebo je kolem hluk, jsem ztracená. Zachytím sluchem jen útržky vět, takže se sna-
žím odezírat, nebo si to prostě nějak domyslím. Pak ale nemám jistotu, že jsem význam pocho-
pila správně. Často se stane, že mi nějaké informace úplně uniknou. S přepisem se zkrátka cítím 
rovnoprávně se slyšícími, je pro mě důležitou oporou.“

Spoléhat se při komunikaci jen na odezírání z pohybů úst mluvící osoby je psychicky vysoce 
náročná a stresující činnost. Musí-li se člověk navíc opakovaně ptát na to, co již bylo víckrát 
řečeno, cítí se trapně a raději svůj pokus o komunikaci vzdá.



Přepis„naslepo“

Součástí pracovního týmu společnosti Transkript online jsou také dva zcela nevidomí přepi-
sovatelé. Schopnosti, které dobrý přepisovatel potřebuje, jako by byly šity na míru právě lidem 
s postižením zraku: tito přepisovatelé dosahují rychlosti psaní na klávesnici až 500 úhozů za 
minutu, vynikají mimořádnou schopností soustředění se na mluvené slovo, mají vysokou kvalitu 
sluchového vnímání a výrazně nadprůměrnou výkonnost slovní paměti.

Ladislav Kratochvíl, provozovatel webu Kochlear.cz, je neslyšící, sluch ztratil v dospělosti. S uzná-
ním hodnotí práci těchto přepisovatelů: „Mají opravdu podstatně lépe vytrénovaný sluch než my 
vidící, dokáží výborně rozeznat hlasy, při přepisu umějí odfiltrovat rušivé zvuky a maximálně se 
soustředit na práci pro neslyšícího. Co se týká sluchu a paměti, jsou prostě jaksi multifunkční.“

Pokračování článku ZDE
Markéta Outratová, zdroj: helpnet.cz

http://snncr.cz/Online-prepis-pro-osoby-se-sluchovym-postizenim-je-dostupny-jiz-na-330-mistech-po-cele-CR.html


Tlumočník sociálním pracovníkem
Chci si objednat tlumočníka. Věta, kterou v různých podobách slýchávají tlumočníci pro neslyšící. 
To, že je nedostatek tlumočníků, slýcháváme či říkáme již celkem pravidelně a stále po právu. Tlu-
močníci jsou v souladu s legislativou dostupní neslyšícím klientům zdarma. Ale ne vždy a ne všude. 
Na některých místech, jako by tlumočníci vůbec nebyli.

Nedostatečný vzdělávací systém tlumočníků

Tlumočníci jsou dnes zaměstnáni převážně jako pracovníci v sociálních službách, okrajově jako 
sociální pracovníci, nebo jako odborní pracovníci, popř. pracují jako živnostníci. Tento stav je vní-
mán jako nežádoucí, a proto plánovaná novela zákona o sociálních službách navrhuje tlumočníky 
ukotvit jako samostatnou profesi (se speciálními požadavky na vzdělání). V novele se dočteme, že 
tlumočník musí mít vzdělání v oblasti tlumočení českého znakového jazyka buďto specializované 
vysokoškolské (dnes nabízí jen jedna škola v republice), nebo specializované vyšší odborné (vloni 
byl otevřen první ročník této školy), nebo vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření a k tomu 
absolvovat akreditovaný kurzu zaměřený na tlumočení českého znakového jazyka v rozsahu mini-
málně 400 hodin (tento kurz ještě neexistuje), nebo vykonat zkoušku podle Národní soustavy kva-
lifikací (tato zkouška ještě neexistuje). Tuším, že záměrem této novely je zkvalitnění tlumočnických 
služeb, ale povedou tyto změny k nárůstu zájmu o tuto profesi? Nevzdáváme se tím žádoucího cíle, 
rozšířit řady tlumočníků a vytvořit službu dostupnou a spolehlivou v celé naší zemi?

Považte sami. Dnes tlumočníkům stačí základní vzdělání na pozici pracovníka v sociálních služ-
bách za předpokladu absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu v rozsahu 150 hod v oblasti 
sociální péče s návazností na standardy kvality poskytovatelů sociálních služeb ve své obecnosti. 
Tito pracovníci nemohou jednat se zájemcem o službu (domlouvat a realizovat zakázku klienta) 
a být mu tak v jedné osobě průvodcem a partnerem při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Tuto 
činnost vykonávají sociální pracovníci, kteří delegují provádění jednotlivých úkonů právě na pracov-
níky v sociálních službách. Je zajímavé, že novela zákona toto vůbec neřeší. Ruku na srdce, je tento 
proces v souladu s naší každodenní tlumočnickou praxí? Nedostáváme se pravidelně do situací, 
kde je potřeba samostatně a urychleně vyhodnocovat situaci klienta, který individuálně plánuje za 
pochodu při „konzumaci“ tlumočnických služeb? Nepotřebují snad neslyšící lidé tlumočníky, kteří 
toto zajistí bez asistence další osoby (nadřízeného sociálního pracovníka) a přímo na místě posky-
tovaní služby?

Tlumočník jako sociální pracovník 

Co se týká požadavků na vzdělání tlumočníků, je posun z pozice pracovníka v sociálních službách 
na pozici sociálního pracovníka, mnohem snadněji proveditelný, než plnění kritérií v předložené no-
vele zákona. Nevýhodou se ukazuje, že některým tlumočníkům by nově narostl objem práce pra-
menící v plné zodpovědnosti za realizaci tlumočnické služby, od úplného počátku až po samotný 
konec (včetně vyhodnocení služby). Vedle toho argumenty typu: „tlumočník není pomahač, nemá 
přebírat zodpovědnost za rozhodnutí klienta, radit mu, apod.“, jsou nepřijatelné a jejich autory vy-
řazují již předem z rozumné diskuze. Z legislativy přece vyplývá, že sociální pracovník by měl dělat 
pravý opak, tedy svého klienta podporovat v realizaci jeho záměrů, které jsou individuálně plánová-
ny. Možná namítnete, že tlumočník zodpovídá jen za jazykovou a kulturní stránku komunikace. Ale 
jak je tomu u „většiny“ dnešních klientů tlumočnických služeb v ČR? Jedná se stále jen o kulturní 
aspekt, nebo je to spíše i rozměr sociální? Proč jsou tlumočnické služby v systému sociálních slu-
žeb? Je to snad nedopatřením? Více čtěte ZDE 

Mgr. Karel Redlich, DiS., tlumočník a lektor znakového jazyka

http://snncr.cz/Tlumocnik-socialnim-pracovnikem.html


Vzdělávání tlumočníků znakového
jazyka
Organizace Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. (CZP LK, o.p.s., jehož zakla-
datelem je Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. nabízí 8 hodinový vzdělávací
kurz pro tlumočníky v sociálních službách akreditovaný MPSV.

Co je obsahem kurzu?

Kurz je vhodný pro sociální pracovníky i  pracovníky v  sociálních službách. Obsah kurzu se za-
měřuje na zlepšení komunikace s prelingválně neslyšícími lidmi a zohledňuje individuální prefe-
rence účastníků, které na kurzu vyplynou. Kurz přináší příklady dobré praxe z tlumočnické služby, 
ale i z odborného sociálního poradenství. Za tímto účelem lektor využívá své kazuistiky a aktivně 
podporuje účastníky k sebereflexi a skupinové intervizní práci. Kurz reaguje na vývoj v oblasti in-
formačních technologií, které jsou představeny jako nástroj vhodný k zvyšování efektivity práce 
a k zmírnění sociálního vyloučení osob se sluchovým postižením. 

Obsah kurzu ve stručnosti: 1) jazyková a komunikační sebereflexe; 2) reflexe nad svými pracovními 
postupy a získání nástrojů pro jejich zlepšení (jednání s klientem, individuální plánování, poskyto-
vání a vyhodnocování služby); 3) seznámení s metodou intervize; 4) identifikace existujících komu-
nikačních bariér osob se sluchovým postižením a návrhy na jejich odstranění.

Kdo je školitelem kurzu?

Tento kurz byl ke konci loňského roku realizován pro tři poskytovatele tlumočnických služeb v ČR 
a zúčastnilo se ho celkem 37 tlumočníků (Brno, Ostrava, Praha). Školitelem kurzu je Karel Red-
lich, který má více jak desetiletou praxi nejen s tlumočením, ale i pořádáním vzdělávacích kurzů, 
přednášek a besed pro různé skupiny lidí (tlumočníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních 
službách, zdravotníci, knihovníci, pedagogové, žáci, studenti, neslyšící rodiče slyšících dětí, slyšící 
rodiče neslyšících dětí, CODA, a široká veřejnost). 

Pokud budete mít zájem absolvovat podobné školení, neváhejte oslovit kolegy z CZP LK, o.p.s., kteří 
pro Vás velmi rádi zrealizují školení přímo ve vaší organizaci, v termínu, který vám bude vyhovovat. 

Kontakty: tlumocnici@czplk.cz, mobil: 731653008, skype/on-line: tlumoceniczplk

Mgr. Karel Redlich, DiS.

mailto:tlumocnici%40czplk.cz?subject=


Festival pantomimy Otevřeno v Kolíně



Zásady bezpečnosti v online prostředí

Bezpečné sdílení dat 
Chováte se bezpečně v online prostoru? Víte na co si dát pozor? Máte bezpečný chytrý telefon, 
tablet? Upozorníme Vás na největší nebezpečí, naučíme vás zásady bezpečného chování v onli-
ne prostoru. Povíme si o bezpečném chování na facebooku, co to je aplikace. Upozorníme i na to, 
jaké informace je bezpečné sdílet.

► Desatero BEZPEČNĚ ONLINE 

► Desatero BEZPEČNÉ PRÁCE S MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Bezpečné internetové bankovnictví
Používáte správně internetové bankovnictví nebo se bojíte svůj účet ovládat přes internet? Při 
dodržování zásad minimalizujete rizika zneužití. Podívejte se, jak správně a bezpečně sdílet data, 
jak zálohovat, jak pracovat s hesly, co je to spam a další.

► Desatero BEZPEČNÉHO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Videa s překladem do znakového jazyka jsou na Youtube Orbi Pontes

Převzato z: Orbipontes

Nezisková organizace Orbi Pontes zpracovala 
před časem informace k  bezpečnému chování 
na internetu. Dáváme je i sem, protože informa-
ce jsou stále aktuální a  hlavně jsou přeložené 
i do znakového jazyka! 

http://www.orbipontes.cz/wp-content/uploads/2012/07/Desatero_bezpecne_online.pdf
http://www.orbipontes.cz/wp-content/uploads/2012/07/Desatero_bezpecne_s_mobilem.pdf
http://www.orbipontes.cz/wp-content/uploads/2016/04/Desatero_bezpecny_e-banking.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCQyjMRFP3lTHxAtzZrMLiOg
http://www.orbipontes.cz/seminare/


Další zajímavosti
Nové mapy bezbariérovosti v Praze 8

Mapu s přehledem sociálních služeb na území osmé městské části a mapu přístupnosti 
/ (bez) bariérovosti v určených objektech na území Prahy 8 připravil odbor sociálních věcí 
ÚMČ Praha 8.

Mapa sociálních služeb je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce soci-
álních a návazných služeb. Interaktivní mapa obsahuje přehled nejdůležitějších informací 
o poskytovatelích sociálních služeb pro různé cílové skupiny občanů (seniory, rodiče s dět-
mi, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi), které působí na MČ Praha 8. 

Mapa přístupnosti a (bez) bariérovosti
v určených objektech na území Prahy 8 mapuje důležité veřejné budovy (objekty ÚMČ Pra-
ha 8, České pošty, okrskové služebny městské policie, zdravotnická a sociální zařízení, kul-
turní zařízení) s podrobným popisem jakým způsobem je daný objekt bezbariérový. Mapa 
bezbariérovosti může pomoci jak lidem se sníženou schopností pohybu a na invalidním 
vozíku, tak i maminkám s kočárky.

Zdroj: MČ Praha 8

http://praha8.vyzkumysoukup.cz/
http://praha8.vyzkumysoukup.cz/pristupnost/
https://youtu.be/A_oHzHwOTdY


Lékové interakce zabijí přes 200 lidí 
ročně a stojí stamiliony korun

Celostátní soutěž Modrý slon

Mnoho lidí bere léky a bohužel často i v nevhodných kombinacích. 
Jak se toho vyvarovat, vám poradí internetová poradna www.znamsveleky.cz Umí vyhod-
notit interakce nejen mezi léky, ale i s potravinami! Více informací najdete na našich webo-
vých stránkách. Informace jsou zde přeložené i do znakového jazyka.

Jan Typlt

Organizace Artefaktum-cz, z.s. a  Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, 
o.p.s. otevírají již XII. ročník soutěže Modrý slon, kam se mohou přihlásit jedinci i skupiny 
se zdravotním postižením do deseti kategorií umělecké tvorby, se závěrečnou několika-
denní přehlídkou jejich děl v exteriérech ZOO Liberec.

Posláním projektu je zapojení osob se zdra-
votním postižením do kulturních aktivit,
při kterých nejsou oproti ostatním pod-
statně znevýhodněny a  mohou tak přispět 
k rozvoji kulturní úrovně nejen své, ale i spo-
lečnosti jako celku.

V uplynulých ročnících měla možnost širo-
ká veřejnost vidět neuvěřitelné množství
výtvarných děl, ocenit divadelní a  pěvecká 
vystoupení a nahlédnout do srdcí výtvarní-
ků převážně z řad osob se zdravotním po-
stižením.

Jaké jsou soutěžní kategorie? 
Malba, keramika, fotografie, textilní tvor-
ba, kombinovaná technika (např. ruční prá-
ce, koláže..), literární tvorba, divadlo (např. 
malé formy, loutkoherectví..), tanec, hudeb-
ní tvorba (např. hudební přednes, skladba 
..) a  jiné formy zajímavé umělecké tvorby 
(např. řezbářství, zpracování skla ..) 

Přihlaste se a zapojte se do soutěže a na-

plňte s námi společně motto projektu: Bez 
bariér v duši, i v životě. 

Vyhlášení cen XII. ročníku soutěže se usku-
teční na Letní scéně přírodního amfiteátru 
v Lidových sadech ZOO Liberec v sobotu 

17. června 2017 od 13 hod. 

Výstava oceněných děl proběhne ve dnech 
13. – 18. června v pavilonu EXPO ZOO.

Více ZDE

Informace k soutěži naleznete
na webových stránkách

Přihláška

Kontaktní osoba:
Helena Latislavová

- hlavní koordinátor projektu
e-mail: latislavova.h@seznam.cz

Helena Latislavová

http://www.aifp.cz/cs/online-poradny/znam-sve-leky/
http://snncr.cz/Lekove-interakce-zabiji-pres-200-lidi-rocne-a-stoji-stamiliony-korun.html
http://snncr.cz/Lekove-interakce-zabiji-pres-200-lidi-rocne-a-stoji-stamiliony-korun.html
http://www.artefaktum-info.cz/news/vyhlasujeme-xii-rocnik-celostatni-souteze-o-ceny-modreho-slona-2017/%3Futm_source%3Dcopy%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dcopypaste%26utm_content%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artefaktum-info.cz%252Fnews%252Fvyhlasujeme-xii-rocnik-celostatni-souteze-o-ceny-modreho-slona-2017%252F
http://www.artefaktum-info.cz/news/vyhlasujeme-xii-rocnik-celostatni-souteze-o-ceny-modreho-slona-2017/%3Futm_source%3Dcopy%26utm_medium%3Dpaste%26utm_campaign%3Dcopypaste%26utm_content%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artefaktum-info.cz%252Fnews%252Fvyhlasujeme-xii-rocnik-celostatni-souteze-o-ceny-modreho-slona-2017%252F
http://www.czplk.cz/cs/nase-projekty/cena-modry-slon/2016/vyhlasujeme-xii-rocnik-celostatni-souteze-o-ceny-modreho-slona-2017.html
mailto:latislavova.h%40seznam.cz?subject=
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