
Newsletter3/2016

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.

Karlínské nám. 12
186 00 Praha 8 – Karlín 

www: http://www.snncr.cz
e-mail: snncr@snncr.cz
tel: 224 816 829 
IČ: 00676535



OBSAH

Slovo prezidentky SNN v ČR

Návštěva švédské organizace pro nedoslýchavé v Praze

Konference - Mnohojazyčnost
a rovná práva v Evropské unii: Role znakových jazyků v Evropské unii

Kde jsme byli vidět?

Pobytový trénink odezírání a paměti

Ocenění pro Aloise Štípka, dlouholetého funkcionáře SNN v ČR

Aktualizace údajů poboček SNN v ČR na webu

Ambulantní tlumočnická služba v Karlíně

Sjezd a volby nových představitelů SNN v ČR

Kampaň za snížení hlasitosti doprovodných zvuků

Tlumočené přednášky v Městské knihovně v Praze

Den zdraví

Přednášky v CNN, o.p.s.

Podpora SNN v ČR a CNN. o.p.s. na portálu GIFT.cz

Dům neslyšících v Brně - rok od zahájení provozu

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

14

15

17

18



Slovo prezidentky SNN v ČR

Milí čtenáři,
připravili jsme pro Vás nové číslo Svazového Newsletteru a já 
bych v něm chtěla poděkovat všem kolegům. Za tím, co společ-
ně děláme, stojí hodně práce. Poskytujeme zázemí pobočným 
spolkům při jejich registraci do soudního rejstříku, připravujeme 
pro vás vzdělávací akce a semináře, podporujeme poskytování 
sociálních služeb prostřednictvím našich obecně prospěšných 
společností, upozorňujeme veřejnost na problémy osob se slu-
chovým postižením, které je třeba řešit. Podílíme se na připomín-
kování zákonů, spolupracujeme s ASNEP, NRZP a s dalšími orga-
nizacemi. Fungujeme již dlouho a stále se snažíme o zlepšování. 
Všichni pracujeme na tom, abychom Vám měli co nabídnout, 
abyste se na nás mohli v případě potřeby kdykoliv obrátit, aby 
naše organizace prostě fungovala. 

Bilancování je tak trochu na místě, neboť již za měsíc, 12. – 13. 
listopadu se bude v Berouně konat VII. Sjezd Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Po čtyřech letech se sejdou 
funkcionáři z celé republiky, aby vyhodnotili uplynulé 4 roky, pro-
jednali další směrování a cíle SNN v ČR, z. s. a zvolili nové vedení 
organizace. Jak to dopadne? V prosincovém čísle vás budeme 
informovat.

A co se tedy připravuje či co se v nedávné době událo? Pojďte si 
počíst.

Mgr. Šárka Prokopiusová 
ředitelka CNN, o.p.s. a prezidentka SNN v ČR, z. s.



Návštěva švédské organizace
pro nedoslýchavé v Praze

Mgr. Šárka Prokopiusová 

Švédská organizace pro nedoslý-
chavé Hörselskadades Riksför-
bund (HRF) uspořádala v Praze 

zářiovou konferenci pro svoje pracov-
níky a  přizvali nás, Jaroslava Paura 
a Šárku Prokopiusovou ze SNN v ČR, 
abychom jim přiblížili život nedoslý-
chavých a  neslyšících osob v  České 

republice.

Vyprávěli jsme jim 
o  změnách, které 

nastaly po re-
voluci v  roce 

1989. Před 
r e v o l u c í 
se v  žád-
né škole, 
s p e c i a -
l izované 
pro děti 
a  mládež 

se slu-
c h o v ý m 

postižením, 
n e p o u ž í v a l 

znakový jazyk. 
Naopak v  sou-

časnosti se používá 
ve většině specializo-

vaných školách pro děti se 
sluchovým postižením, s  výjimkou 

škol primárně zaměřených na nedo-
slýchavé. 

Dostali jsme otázku, jakým způsobem 
mají zaměstnavatelé, zaměstnávají-
cí člověka se sluchovým postižením, 
povinnost ho podporovat. Odpověděli 

jsme, že náš stát podporuje zaměst-
navatele, kteří zaměstnávají nad 50% 
zaměstnanců se zdravotním postiže-
ním. Ostatní zaměstnavatelé, kteří za-
městnávají jednoho či pár osob se slu-
chovým postižením, nedostávají na ně 
příspěvek a nemají povinnost v přípa-
dě potřeby zajistit tlumočníka znako-
vého jazyka, simultánní přepis a kom-
penzační pomůcky (např. FM systém 
na porady). Kolegové ze Švédska kon-
statovali, že to znamená velké omeze-
ní v dostupnosti pracovních míst. Ano, 
mají pravdu.

Dále jsme vysvětlovali individuál-
ní podporu státu - částečné invalidní 
důchody, průkazy ZTP, příspěvky od 
zdravotních pojišťoven. Mimochodem, 
věděli jste, že ve Švédsku zdravotní 
pojišťovny proplácejí sluchadla na obě 
uši i oboustrannou implantaci?

Rovněž jsme dostali otázku na obec-
né přijímání společnosti vůči nedoslý-
chavým osobám. Bohužel jsme museli 
konstatovat, že společnost o nedoslý-
chavých a jejich potřebách mnoho neví, 
a proto se nedá říci, že by byli výrazně 
přijímáni, či respektováni. Nedoslýcha-
vost, na rozdíl od ostatních postižení, 
i od neslyšících, kteří komunikují zna-
kovým jazykem, není vidět. A i když se 
účastník komunikace dozví o  slucho-
vé vadě druhého, často si neví rady, 
jak s ním komunikovat, a buď potřeby 
nedoslýchavých nerespektuje, nebo 
z  komunikace vycouvá. Je zde proto 
ještě mnoho práce v oblasti osvěty.

https://www.facebook.com/HRFriks/
https://www.facebook.com/HRFriks/


Konference
- Mnohojazyčnost a rovná práva v Evropské unii: 

Konference se konala koncem 
září v  hlavním zasedacím 
sále Evropského parlamentu 

v Bruselu za účasti  více jak  tisíce 
neslyšících osob a tlumočníků zna-
kového jazyka a dalších osob spo-
lupracujících s neslyšícími.

Plný hlavní sál, plná místa na galerii, videopřenos 
do dalšího sálu pro neslyšící účastníky, kteří se do 
hlavního sálu nedostali. Všechny přednášky a pří-
spěvky ze sálu proslovené v národním jazyce byly 
nejpozději do 10 vteřin tlumočeny do národních 
znakových jazyků všech zúčastněných států, i do 
japonského znakového jazyka.  Staralo se o to přes 
70 jazykových tlumočníků a 80 tlumočníků národ-
ních znakových jazyků. Babylon jazyků, opravdu 
úžasné.  Neméně významné jsou i závěry konfe-
rence jak ve vztahu uznání národních znakových 
jazyků, vzdělávání tlumočníků a  jejich postavení 
a profesionalitě, tak i k legislativě týkající se nesly-
šících a jejich pracovního uplatnění.

Bylo potvrzeno právo neslyšících na jejich znakový 
jazyk jak ve vzdělávání, tak i v pracovním 
a  společenském uplatnění. Právo na tlumočníka 
znakového jazyka. Na druhé straně byl konstato-
ván nedostatek kvalitních tlumočníků a především 
jejich odborná kvalifikace. Proto je požadováno 
dlouhodobé vzdělávání tlumočníků znakového 
jazyka a  u  těch kvalitních i  dostatečné finanční 
ohodnocení, aby se tlumočení stalo jejich celoži-
votním povoláním.
 
Se závěry a doporučením konference budeme in-
tenzivně pracovat.

Jaroslav Paur

Více fotek z konference najdete na našem FACEBOOKU.

Hlavním pořadatelem a organizátorem za podpo-
ry vedení Evropského parlamentu a dalších euro-
poslanců byla neslyšící europoslankyně Helena 
Stevens. Nás pozvala europoslankyně MUDr. Olga 
Sehnalová.

Role 
znakových jazyků
v Evropské unii

https://www.facebook.com/Svaz-nesly%25C5%25A1%25C3%25ADc%25C3%25ADch-a-nedosl%25C3%25BDchav%25C3%25BDch-osob-v-%25C4%258CR-zs-432002123498496/%3Fhc_ref%3DPAGES_TIMELINE


Kde jsme byli vidět?

Foto © Jaroslav Klein 

Svaz neslyšících a  nedoslýchavých osob v  ČR se jako člen pořádající Asociace neslyšících, 
nedoslýchavých a  jejich přátel zúčastnil pražských oslav Mezinárodního dne neslyšících.

Akce se konala v  Praze na Náměstí 
Republiky u obchodního centra Palla-
dium a byla velmi povedená. Na zají-
mavý program se přišlo podívat hod-
ně neslyšících lidí.

Těšíme se na další oslavy
v příštím roce.

:-)



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

se prezentovalo na Dnech zdraví a sociálních služeb na Praze 8 a Praze 12. 

Den zdraví a sociálních služeb
na Praze 8 Den zdraví a sociálních služeb 

na Praze 12

Na video z akce se podívejte ZDE :-)

https://www.facebook.com/1155128571186422/videos/1299032313462713/


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

Pobytový trénink odezírání a paměti

na festivalu Berounské Letorosty

Letorosty se konaly pod záštitou 
senátora Ing. Jiřího Oberfalzera 

a  my jsme se poprvé v  historii hu-
debního festivalu zapojili do progra-
mu pro děti. Také jsme si společně 
s  návštěvníky festivalu přetlumočili 
jednu písničku hudební skupiny Vlta-
va. Akce pro nás nebyla ani tak prá-
ce, jako spíše příjemná zábava. :-)

V  září uspořádala Základní 
organizace SNN v ČR Pra-

ha – Modřany 22. rekondici 
a  pobytový trénink odezírání 
a paměti v Horní Malé Úpě pod 
starým názvem ZO  SNN v ČR. 
Od letošního října vystupujeme 
jako Celopražský spolek nedo-
slýchavých, p.s. Účastníků po-
bytu bylo 31, tréninku odezírá-
ní se účastnila asi polovina. Za 
nemocnou Mgr. Líbu Kuberto-
vou jsem nakonec vedl trénink 
odezírání já. K  dispozici jsem 
měl důkladně připravené texty 
Mgr. Kubertové. Texty, na kte-
rých jsme procvičovali odezí-
rání, se týkaly letošního 700. 
výročí narození císaře Karla IV. 
a činily výuku a trénink odezí-
rání mnohem zajímavější. To 
jsme my všichni velmi oceni-
li. Pobyt probíhal v  poměrně 
nové Boudě Malá Úpa, přímo 
u  konečné stanice autobusů 

Pomezní boudy. I  v  minulosti 
jsme používali veřejnou auto-
busovou dopravu. Tentokrát 
jsme museli tento způsob do-
pravy doplnit  individuální  do-
pravou z Horního Maršova až 
na místo konání pobytu. Tu 
nám bezplatně zajistil  provo-
zovatel  Boudy Malá Úpa pan 
Martin Uher.

Trénink paměti, kterého se 
iniciativně ujala paní Anička 
Vojtíšková, probíhal souběžně 
s tréninkem odezírání vždy ve 
dvou skupinách každé dopole-
dne. Odpoledne byla vyplněna 
vycházkami a  u  zdatnějších 
i túrami na nedalekou Sněžku.  
Motorizovaní  účastníci poby-
tu podnikali výlety do nedale-
kého Slezska.

V  Horní Malé Úpě jsme reali-
zovali pobytové kurzy odezí-

rání již třináctkrát. Tento pobyt 
byl tedy čtrnáctý. S odstupem 
6 let, kdy jsme jezdili jinam, 
jsme mohli hodnotit, co se 
v Horní Malé Úpě změnilo. Ve-
čery jsme trávili buď  individu-
álně, nebo jsme 2x uspořádali 
posezení při hudbě a  zpěvu. 
Hru na harmoniku zajistil pan 
Valenta a zpívala profesionální  
sopranistka paní Jiřina z Tep-
lic.

Miloš Lang



Ocenění pro Aloise Štípka
dlouholetého funkcionáře SNN v ČR

Ministryně práce a  sociálních 
věcí Michaela Marksová spolu 
s premiérem Bohuslavem So-

botkou ocenili seniory a  organizace, 
kteří ve svém volném čase pomáhají 
zlepšit kvalitu života seniorů a obětavě 
pomáhají ostatním. Cena Rady vlády 
pro seniory a stárnutí populace se pře-
dávala v  Brně na mezinárodní konfe-
renci „Příprava společnosti na demo-
grafické změny“.
 
Na cenu Rady vlády bylo nominováno 
celkem 42 osob a 16 organizací a ko-
lektivů. Oceňovalo se v několika kate-
goriích. Zvláštní ocenění za mimořád-
ný přínos v seniorské problematice si 
odnesl dlouholetý předseda Rady se-
niorů ČR Zdeněk Pernes. V  kategorii 
jednotlivce získal 2. místo funkcionář 
Svazu pan Alois Štípek.

 
„Moc si vážím všech aktivních seniorů, 
kteří nezůstávají doma v  bačkorách, 
ale organizují spoustu věcí. Jsou pro 
mě skvělým příkladem, jak bych chtěla 
v budoucnu fungovat já,“ řekla minist-
ryně práce Michaela Marksová.
 
Za SNN v  ČR panu Štípkovi srdečně 
gratulujeme k ocenění a děkujeme za 
dlouholetou obětavou práci pro lidi se 
sluchovým postižením!
 

Jaroslav Paur a Šárka Prokopiusová



Aktualizace údajů
poboček SNN v ČR na webu

Právě probíhá aktualizace údajů na webu dle zapsaných pobočných spolků 
ve veřejném rejstříku.

Kolegové z poboček– chcete zde ještě něco doplnit
ke svým službám a dalším aktivitám?

Napište nám! :-)



Bc. Monika Boháčková Mgr. Vendula Šantrůčková

Miloslav Škarda Mgr. Eva Kastnerová

Ambulantní tlumočnická služba
v Karlíně

CNN, o.p.s. zavádí pravidelnou ambulantní tlumočnickou službu, která bude 
probíhat vždy v úterý od 11 do 15 hodin. Na tlumočení se klienti nemusí ob-
jednávat. Tlumočníci budou v uvedené době k dispozici ve své kanceláři na 
Karlínském náměstí 12, Praha 8. (5. patro)



Sjezd a volby nových představitelů SNN
v ČR

Současní hlavní představitelé Svazu poda-
jí zprávu o  činnosti Svazu, a  také finanční 

zprávu. Republiková kontrolní komise předlo-
ží zprávu o své činnosti za poslední čtyři roky. 
Obecně prospěšné společnosti, které založil 
Svaz, podají zprávu o své činnosti za uvedené 
období.

Volby nových představitelů SNN 
v ČR

Bude se volit prezident Svazu. Do voleb kandi-
duje i současná prezidentka Svazu, Mgr. Šárka 

Prokopiusová. Proběhne i volba viceprezidentů 
za neslyšící a nedoslýchavé a volba Republiko-
vého výboru a  Republikové kontrolní komise. 
O výsledcích voleb vás budeme informovat, sle-
dujte nás na Facebooku a na webových strán-
kách.

Důležitým bodem programu bude stanovení 
priorit jeho činnosti na období 2017 – 2020. 

Jana Felgerová

V listopadu se bude konat velká událost, kterou je Sjezd Svazu, již VII. v po-
řadí. Do Berouna se sjedou delegáti, vyslaní z poboček Svazu. Co bude na 
programu Sjezdu?



Klikněte na obrázek a podívejte se na videozáznam ze Senátu PČR

Kampaň za snížení hlasitosti doprovod-
ných zvuků
aneb Když se díváte na televizi, rozumíte vždy mluvenému slovu?

V září v Senátu PČR proběh-
lo, za účasti Ing. Zdeňka 

Škromacha, oficiální zahájení 
5. ročníku festivalu Týden ko-
munikace osob se sluchovým 
postižením. Cílem každoroč-
ního festivalu je bořit bariéry 
v  komunikaci pomocí šíření 
jejich pravidel a  propagovat 
komunikační prostředky – tlu-
močení do znakového jazyka 
a simultánní přepis.

Jaroslav Winter, šéfredaktor 
webového portálu Helpnet, 
na semináři představil služby 
nabízené lidem se sluchovým 
postižením. „Situace se lepší 
a  jsem rád, že díky Týdnu ko-
munikace osob se sluchovým 
postižením se lepší informo-

vanost veřejnosti o  specifi-
kách sluchového postižení, ale 
také informovanost lidí se slu-
chovým postižením o  nových 
možnostech, které jim umož-
ňují lépe se srovnávat s  jejich 
hendikepem.“ 

Specifikace komunikace ne-
slyšících a  tlumočení do zna-
kového jazyka přítomným 
vysvětlila Pavlína Spilková 
z organizace SNN v ČR.

Mgr. Šárka Prokopiusová, vi-
ceprezidentka ASNEP a prezi-
dentka SNN v ČR. představila 
připravovanou Kampaň za 
snížení hlasitosti doprovod-
ných zvuků v  televizním vysí-
lání. „V současné době je roz-

díl mezi sdělením moderátora 
či herce a  zvukového pozadí 
pouze 10 – 15 dB. Abychom 
dobře rozuměli, ideální rozdíl 
zvuků je 20 – 25 dB. Zvukové 
pozadí, kterým bývá hudba ve 
filmech, seriálech a dokumen-
tech je zbytečně hlasité a ruší 
srozumitelnost řeči.“ Cílem 
kampaně je dosáhnout změ-
ny v  televizním vysílání zvuků 
a zvýšit obecné povědomí ve-
řejností o existenci služeb pro 
osoby se sluchovým postiže-
ním. 

Kampaň bude spuštěna za-
čátkem nového roku 2017.

Jana Felgerová

Video 
©
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https://www.facebook.com/tydenkomunikace/videos/539093036281984/


Tlumočené přednášky v Městské 
knihovně Praha

Den zdraví 

https://www.facebook.com/tydenkomunikace/videos/539093036281984/
https://www.facebook.com/tydenkomunikace/videos/539093036281984/


Přednášky v CNN, o.p.s.

Jak pracuje slinivka 

Kanadakappa aneb dobrodružství napříč Kanadou 

https://www.facebook.com/tydenkomunikace/videos/539093036281984/
https://www.facebook.com/tydenkomunikace/videos/539093036281984/


Sociálně právní minimum

Paraziti (tasemnice, škrkavka, klíště, blechy)

https://www.facebook.com/tydenkomunikace/videos/539093036281984/
https://www.facebook.com/tydenkomunikace/videos/539093036281984/


Páteř – základ těla

Podpora SNN v ČR a CNN. o.p.s.
na portálu GIVT.cz

Prostřednictvím běžného internetového nákupu nás můžete podpořit i na portálu
www.givt.cz.

Stačí, když na web svého oblíbeného e-shopu přijdete skrze stránky projektu GIVT, který 
podporuje neziskové organizace. Část peněz z vaší útraty pak přijde na podporu Vámi vy-
brané neziskovky. Vy tedy neplatíte nic navíc, částku na naši podporu odečte e-shop z vaší 
útraty.

Aby bylo vše ještě snazší, můžete si na stránkách www.givt.cz do prohlížeče stáhnout apli-
kaci, která vám tento proces zrychlí a při návštěvě zapojených obchodů se vám sama při-
pomene!

Za Vaši podporu děkujeme!

https://www.facebook.com/tydenkomunikace/videos/539093036281984/
www.givt.cz
www.givt.cz


Svaz neslyšících a  nedoslýcha-
vých osob v  ČR, z.s. provedl 

v  loňském roce rekonstrukci a  ná-
stavbu svého domu – „Domova ne-
slyšících“ v Brně ve Vodové ulici, kde 
také sídlí pobočka SNN v ČR Cent-
rum denní služeb pro sluchově po-
stižené Brno.
Slavíme již rok plynulého provozu 
celého domu. Ubytovací kapacita 
domu je plně obsazena – tj. 5 uby-
tovacích jednotek. Bydlí zde mladí 
lidé a lidé středního věku.
 
Hojně využívané jsou i  klubovny 
v novém třetím podlaží. Celý objekt 
je k  dispozici nejen ubytovaným 
lidem, ale všem neslyšícím a  ne-
doslýchavým lidem, žijících v  Brně 
a Jihomoravském kraji.
 

Stavba byla financována z  evrop-
ských fondů a z vlastních prostřed-
ků Svazu neslyšících a  nedoslý-
chavých osob v  ČR, z. s. Celkový 
rozpočet byl 9 700 000 Kč. z  toho 
bylo proplaceno z  evropských fon-
dů 7 415 000, zbytek byl uhrazen 
z vlastních zdrojů Svazu.

Jelikož je stále co zlepšovat, byla 
vyhlášená veřejná sbírka k  získání 
finančních prostředků pro vybavení 
a modernizaci celého domu. Přispí-
vat můžete prostřednictvím bankov-
ního převodu na bankovní účet ve-
dený u Fio banky: 2700836350/2010 
Na požádání Vám připravíme daro-
vací smlouvu. Sbírku řádně povolil 
Magistrát hlavního města Prahy.

Dům neslyšících v Brně
 – rok od zahájení provozu

Jana Felgerová

Děkujeme za Vaši podporu!
http://www.snncr.cz/Vyhlaseni-verejne-sbirky.html

http://www.snncr.cz/Vyhlaseni-verejne-sbirky.html
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