OrganizaceAsNEP are na třetí ročníkoslav
Mezinárodního dne neslyšícíchaneb
Most spojujícísvět neslyšícícha slyšících
oslary Mezinárodního dne neslyšícíchr,'ypuknou
od 1 3 do cca 1 7 hodin na pěšízóně Anděl

21. záÍi 2013

v Praze 5' PřestoŽe se jedná o den určený neslyšícím,jsou
na něj srdečně zváni všichni. Cílem je totiŽ právě přemostě-

ní obou světů sIyšícícha neslysících.

Hlavním smyslem oslav a všech akcí, které na tento
den chystáme, je užítsi zábavný,zajímaý a všestranně
obohacující den _ všichni spolu, bez ohledu na způsob
komunikace, bez předsudků, bez bariér. Tomu je uzpůsoben
i program skládající se z rystoupení neslysících i slysících
umělců. Celou akci bude moderovat dvojice fan Rosrík
a Martina Kociánová spo1u s neslyšícímimoderátory.
Vystoupí mnoho neslyšícíchuměIců, například Dominik

Henzl _ neslyšícír,rypravěč. Marie Basovníková okouzlí
poezií ve znakovém jazyce, Ivana Horváthová v tomto ja'
zyce zazpívá.Martin Wiesner mnohé překvapí sým storytel1ingem, PSI předvedou pantomimu neslyšícícha očeká-
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neslyšícíchmá upozornit
na menšinu neslyšícíchobčanů
ŽijícíchV ČR, na jejich potřeby
a současnéproblémy a také
přiblíŽit tuto skupinu většinové
společnosti. Dalšímcílem je získat

finančnípodporu pro tlUmočnické
sluŽby neslyšících.

\ia:.T:lŽete jeŠlě mnoho
oalslcn za)rma\ny'cn
umělců. Zároveň jsou

pozvány známé osobnosti z řad slyšících,
jejichž r,7stoupení bude

tlumočeno do znakového jazyka. Těšit se můŽe-

me například na Annu

Polívkovou, |iřího
Dědečka' |. P. Muchowa, Rudu z Ostrary,
skupinu CAVA, divadlo
sester Brokoých a lva-

nu Hessovou se svou
taneční skupinou. Nejen
jim, ale i všem přihlížejícímbude do tance _ konkrétně
tance kathak. Během celé akce bude zajištěno tlumočení do českéhoznakového jaýa a rolměž přepis psané
češtiny.Což je i pro slysícívždy přidaná hodnota, zážitek
navíc, jelikoŽ umělecký překlad písně do znakového jazyka
je přímo fascinujícía vlastně se pak jedná o takové umění
v umění.
Chystá se také noý český rekord, ke kterému můŽe
přispět každý z účastníků.
Minulý ročníkse zapsal do dějin
rekordů (a zárovei do Českéknihy rekordů) jako den, kdy
se sešlo nejvíc tleskajících rukou (samozřejmě ve znakovém
jazyce) v bí1ých rukavičkách. Nechme se překvapit, jalcy
z mnoha zajimavich návrhů lyhraje tentokrát a na jakém

rekordu se tedy budeme moci podílet.

Kromě kulturních r,7stoupení budou pro návštěvníky
připravena i velmi zajímavázážitková stanoviště _ tam
budou mít možnost poznat, jaké to je sýšet s kochleárním
implantátem, jak jsou zdatniy odezírání, jakr,'1padá znak
pro slovo,,máma" nebo jak ve znakovém jazyce sdělit

''miluji

tě".

Kromě příjemně stráveného dne má oslava Mezinárodního dne neslyšícíchještě hlubší smysl _ upozornit
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na menšinu neslysících občanůŽijících v ČR' na jejich
potřeby a současnéproblémy a také přiblíŽit tuto skupinu většinové spo1ečnosti. Dalším cíIem je získat Íinanční

podporu pro tlumočnickés1užby neslysících. Snažíme se
zlepšit a rozšířit informovanost o neslyšícícha propojit svět
slysících a neslyšícíchprostřednictvím kultury a umění _
mostem tolerance a porozumění' povznést se nad propast
předsudků a bariér. |ak řekla Helena Kellerová, která byla
od tří let hluchoslepá, když dokončila svou první r,7sokou
školu:,,Sami nedokážeme nic, ale kdyŽ se spojíme' dokážeme cokoli."
oslar,y jsou zapojeny do projektu Týden komunikace

osob se sluchoým postižením.
Zajímavé a velmi příjemné zážitl<y čekajína ty, kteří
,,svěří své ruce do rukou odborníka" a nechají si udělat
odbornou masáž, k dispozici bude ým _ neslyšícímasér
a slysící $rzioterapeutka. A komu by toto hýčkání rukou
(tak důleŽitého,,komunikačníhonástroje" pro všechny) ne'
stačilo, můžesi nechat zkrášIit nehty (klasickou elegancí či
velmi originálními ozdobami) u našíkreativní manikérky.
A pak třeba podat tuto zkrášlenou ruku jako,,pomocnou
ruku" asociaci ASNEP' pořádající tuto akci tím, že si zakoupí některý z propagačních předmětů _ elegantní ibláznivé
rukavičlcy' origináIní šperlgr apod'

Na akci se návštěvníci dozví mnoho zajímaých
informací o světě neslyšícícha seznámí se s jednotliými
organizacemi, které asociace ASNEP zastřešuje.
ASNEP vás tedy srdečně zve na mimořádně zajímavou
kulturně charitativní událost, kterou byste si neměli nechat
ujít' Nejen Že se slorěIe pobavíte, ale také se zábavnou formou poučítea přispějete na dobrou věc. Vyslyste tedy naše
pozvání a přijďte 2I'záií na Mezinárodní den neslyšícíchuvidíte nevídané,uslysíte neslychané!
Foto z loňsl9jch oslav, které budou letos ještě velkoIepější,najdete na webové adrese http://www.asnep.czl
fotogalerie/.

A co vlastně ASNEP pro osoby se sluchoým

postižením dělá?
ASNEP sdruŽuje 13 členslgch organizací, které pracují
ve prospěch lidí se sluchoým postiŽením. ČIenovése pravidelně schází a řeší především legislativní změny' ryhlášky
a zákony ov1ivňující Život osob se

sluchoým postiŽením.

DíkyASNEP byl prosazen zákon

o znakové řeči a nove]a

tohoto zákona o komunikačních systémech neslysících
a hluchoslepých' Asociace se zaslouŽila také o to, Že vznikla

povinnost opatřovat českéfilmy na DVD skrytými titull9.
ASNEP je oficiálním partnerem nejen pro veřejnoprávní Českou televizi' ale i pro ostatní poslgltovatele te]evizního rysíIání, pro Radu ČT, pro RRTV a pro Asociaci te1evizních organtzaci a Ministerstvo kultury. Specialní komise
pro skr1té titulk7 monitoruje kvantitu i loralitu skr1.tých
titulků a posl1'tuje superúzi noým titu1kářům. Členové
komise pro skr1té titulky napsali publikaci o prob1ematice
jejich tvorby; tato publikace je první a zatírn jedínáv České

republice. Předsedkyně komise Mgr' Věra Strnadová je ak-

tilrrí členkou expertní skupiny pro titulkování při Evropské
federaci nedos\íchar,1Ích (EFHOH)'

AsNEp máýznamný podíl na tvorbě zprávu ěeském
znakovém iazyce

Neslyšícíjsou ochuzeni o mnoho důležit'.íchinformací,
přístup k nim mají složitějšía v mnoha ohledech omezenější
neŽ slysící, mnohdy mají
o světě a dění v něm zkres
',zpráry"
lené vinou nedostatečné informovanosti. Asociace ASNEP

dokázala prosadit pořad Zpr&ry ve znakové řeči do rysíIání
ČT 2 v roce 2000 a jejich novou verzi Zprár,y v českém
znakovém jazyce, které jsou l'7sílány od I. 4. 2008, přičemž
asociace proškolila neslyšícímoderátory tohoto pořadu.
Informovanost je kiíčovák sebeuvědomění a uplatnění
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ve společnosti i v Životě obecně. Neslyšícímají uŽ naštěstí legislativní právo vědět' co se u nás i v zahraničíděje.
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Nedovolme, aby se neslyšícíve své vlastní zemi cítili jako
cizlnci, umoŽněme jim komunikovat v jejich rodném jazyce
a podporujme jejich kulturu _ tak apelují nejen všichni
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tlrirci zpráv pro neslysící' ale každý komu záIeží na tom,
aby se neslysící cítili v Čn jako doma, protoŽe tu nejsou
o nic méně doma neŽ jejich slyšícíspoluobčané.

Neslýchaný, důrazně znějícíG0NG ohlašuje důleŽité
informace, baví i učí
Asociace ASNEP také l'7dává časopis pro sluchově postiŽené s názvem GoNG, který lychází od roku
1972' GONG se pravidelně zab,ý"tá otázkami spojenými se
sluchoým postiŽením, kterýrn se ostatní média věnují jen
okrajově. P1ní tím osvětovou a informativní funkci směrem
ke slysícíveřejnosti. Pro sluchově postiŽené čtenáře má

GONG určitou rehabilitačnífunkci,

dává jim prostor Pro
publikování článků,odpovídá na dotazy' nabízísetkání

úspěšnými sluchově postižen1imi lidmi, se kterými se mohou ztotožnit. Na své webové stránlg. redakce umisťuje také
překlady těch nejzajímavějších článků do českého znakového jazyka, časopis je tak více bezbariéroý i pro uŽivatele
s

českéhoznakového jazyka, pro které je psaná češtinahůře
srozumitelná. Navíc jsou videa i dobrou pomůckou pro
studený znakového jazyka.
GoNG je (příznačně svému jménu) opravdu hlasiým

upozorněním na svět neslysících' na zajímavou kulturu
a potřebné informace. Ale l zajímavirn rozpýením a také
doslova ,,pohádkoým' čtenímv rubrice ,,Gongáček", určeGONG totiž mohou,,ryslechnout" všichni.

né pro děti.

Jako jediní v čR vedeme Klub šelestářů
Tinnitus stále zůstóvá doslova cizím slovem. Co to tedy je?
Na otázku' jaloi je nejkrásnější zlrrk, lidé často odpo-

vídají,,ticho lesa" _ vítr dunícív korunách stromů, zpěv
ptáků, ševelenílistů. Předstar.te si ale, že byste nějaký zr.uk
slyseli neustále a nemohli byste se ho zbavit. Šelestneboli
tinnitus je pískání, hučení,dunění, zvonění, tepání, klapání
v uchu či v hlavě. Příčinyjsou nejrůznější,stejně jako léčba,
pomáhá však jen někomu. Někteří lidé s ním Žijí mnoho
Iet' zr,7knou si na něj, pro jiné je

nočnímůrou' důvodem
k ukončenír,.tíravého, neutišitelného zvuku tím nejhorším
způsobem _ dobrovolným ukončenímživota. Tinnitus se
dnes řadí mezi civilizační choroby a je jedním z nejčastějšíchspnptomů, kwili nimž pacienti navště\,-uií oRL
specialisý.

ASNEP je druhým největším poskytovatelem
tlumoěniclých sluŽeb
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NeslyšícÍmaií rekord
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Ze života neslyšícímaminky

A na

co je asociace
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ASNEP nejvíc hrdá? Předstar,te si
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situaci, že se vaše dítě ráno vzbudí s horečkou a ukrutnou
bolestí h1ary. Asi nebudete ani chviiku přemýštet a vezmete
ho k doktorovi. |ak to ale bude u neslyšícímaminky? Ta přemýšlet bude muset: ,,}ak se v té ordinaci domluvím, seženu
teď rychle tlumočníka?"'. .,,A co až dojde na
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třídní schůzl<y?

*

]ak budu paní učitelce rozumět, jak budu vědět, za co toho
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mého malého nezbedu chválí, nebo snad kárá?" honí se
hlavou mamince.,,A když budu chtít dítko odměnit za jeho
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píli ve škole, užije si koncert a hry s Dádou Patrasovou, kdyŽ
jí nebude rozumět?" Než ale dítko nastoupí do školy a začne
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si uŽívat dětských radovánek, musí přeci přrjít na svět. A to
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není ma]ičkost pro Žádnou maminku, natožpak pro tu neslyšící.A co teprve v případech náh1ého porodu...

#
=Ř
=

Všechny tyto problémy dokáže r,yřešit ASNEP a mamince pomoci. ASNEP je druhým největším poskytovatelem tlumočnických sluŽeb v ČR. Neslysící maminka z Brna
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napsala do operátorského centra toto: ,,|sem moc ráda,že
díky vašemu centru můžemevidět a cítit to, co r.7 normiíině
slyšíte."
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Tlumočnické služby ASNEP zajišťuje prostřednictvím
projektu yl'ww.cztn.cz' Posláním centra je zajištění tlumočenípro osoby se sluchoým postiženímbez omezení věku
v rámci celé ČR. Služby centra jsou přizpůsob eny vždy
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individuálním a speciÍickým potřebám klienta' Tlumočení
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je klientům poskytováno bezplatně v běŽnych Životních
situacích na zák]adě včasnéobjednávky. Vzhledem k ne-
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ustalým škrtůma sniŽování dotací musela bý zkrácena
doba provozu operátorského centra' přesto statečně bojuje
a hodlá pomáhat neslyšícímnadále.
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|ohann Wolfgang von Goethe řekl: ,,Každý člověk je
samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky."
A základem lásk7 je porozumění a právě o to ASNEP usiluje především.
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o našíorganizaci se můžetedozvědět více na webor,1ích
stránkách wwwasnep.cz. $
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