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NABÍDKA OBORŮ 
  

 1. CUKRÁŘI – KURZY karamelu, čokolády, vyřezávání ovoce a zeleniny, příprava pro domácí 
        i mezinárodní soutěže 
 
2. KUCHAŘI - kuchařská avantgarda na vašem stole, kurz studené kuchyně: předkrmy ze syrových ryb 
        a mušlí 
 
3. TRUHLÁŘ - řezbářský kurz na odborném pracovišti řezbáře 
 
4. GRAFIK - odborné stáže v Citygraph - sociální podnik, týden v Artičoku: přednáška a workshopy 

(klasické grafické techniky, malby, kresby, alternativní přístup ke grafice, semináře z oblasti 
grafického designu, setkávání s osobnostmi oboru  

 
5. PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – odborné stáže do zařízení  
      alternativního školství (Montessori, Waldorfská škola, Jenská škola). Návštěva odborných pracovišť 

OSPOD, Dětské krizové centrum, Středisko výchovné péče, Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, Domovy seniorů, Azylové domy.  

 
VÍTEJTE MEZI NÁMI! 
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Vážení a milí čtenáři. 
 
Začátek letošního školního roku máme již za sebou a nyní nastal čas každoroční práce a plnění 
úkolů. Jsem velmi ráda, že jsme se opět sešli v plné síle, a to jak v kolektivu pedagogů a dalších 
pracovníků školy, tak i v jednotlivých třídách školky, základní i střední školy, učiliště i školy 
pedagogické včetně internátu a obou Jablíček. 
 
Nevím časově přesně, ale možná právě v tomto měsíci uplynou 4 roky, kdy jsme začali uvažovat o 
kapacitním rozšíření prostor naší školy. Nikoli proto, že bychom do této doby neměli dostatek 
práce, ale jednoduše proto, že stávající prostory už nepostačovaly a kapacitně nepostačují výuce, 
kterou nyní zajišťujeme. Jak už to v životě bývá, od myšlenky k realizaci vede často cesta dlouhá. 
Ani naše cesta nebyla a není výjimkou. Přesto dneska s hrdostí mohu konstatovat, že záměr 
vybudovat Evropské vzdělávací centrum pro klienty se sluchovým handicapem v Hradci Králové a 
s ním začít projektovat modernizaci nových prostor se stává skutečností. Mluvím o dvou projektech 
budovaných najednou: Centrum komplexní odborné pomoci pro klienty se sluchovým postižením a 
pavilon Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČZJ. Naším vzorem byla „Gallaudet Univerzita“ 
ve Washingtonu. Samozřejmě vše v návaznosti na naše tradice, kvalitu výuky i kvalitu a šíři 
poskytovaných sociálních služeb v rámci celé naší země, protože právě tradice a vysoká úroveň nás 
dělá výjimečnými v rámci Evropy. Dneska už je jasné, že pokud náš projekt dotáhneme do finále, 
staneme se Evropským „Gallaudet“ centrem. Více o projektu se dočtete uvnitř čísla.   
 

   Naše pozornost v celém letošním roce byla věnována aktivitám, které jsme postupně realizovali 
v rámci projektu APIV a dalších projektů. Díky nim jsme našim dětem, žákům, učňům i studentům 
mohli nabídnout projekty a uskutečnit akce, které bychom jen těžko realizovali. Jsou přitom velmi 
důležité pro rozvoj našich dětí s hendikepem sluchu a pro jejich adaptabilitu ve většinové slyšící 
společnosti. Víme, jak je důležité dostat naše žáky i studenty do všech soutěží, na festivaly i akce, ve 
kterých změří své síly se stejně slyšícími vrstevníky.  

 

   Jak si za chvíli přečtete, jde o rozsáhlé aktivity a já jsem velmi hrdá na své kolegy i naše malé a 
větší děti, studenty, s jakou chutí se pouští a realizují programy, které si stanovujeme na začátku 
každého školního roku. Nesmím zapomenout ani na skutečnost, že se letošní rok u nás nesl i 
v duchu dvacetiletého výročí vzniku Divadla Beze slov. Touto cestou děkuji nejen umělecké 
vedoucí souboru, kolegyni Evě Kuršové za její práci, nasazení a tvůrčí invenci po celou dobu trvání 
divadla, ale i dalším kolegům, kteří nezištně pomáhají s činností a účastí divadla na řadě festivalů, 
slavností a soutěží. Vrcholem letošní sezóny byla zcela určitě účast divadelního souboru 
v doprovodném programu XVI. Všesokolského sletu, na oslavách sportu.   

 
   A jako vždy vás závěrem pozveme i na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí našich internátů, ze 
kterých jsme pro vás vybrali nejzajímavější z nich. Přeji vám příjemné chvíle a věřím, že si každý 
vybere podle svého gusta, zaměření i zájmu.  
 
   Krásný, v těchto chvílích stále teplý barevný podzim a klidné vykročení do adventních dnů, které 
jsou před námi. Na viděnou s vámi se těším opět v dalším čísle.  
Inspirativní čtení vám přeje                                                      
                                                                                                          Mgr. Iva Rindová, ředitelka komplexu škol  

Úvodník 
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Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČZJ 
 
Evropské vzdělávací centrum pro klienty se sluchovým handicapem v Hradci Králové 
  
Perex: Jediné a jedinečné odborné pracoviště (modelové centrum podpory pro neslyšící), které bude 
zajišťovat komplexní péči dětem, žákům a studentům se sluchovým handicapem, vznikne při 
naší škole. 
 
Cíl projektu: současné vzdělávací podmínky pro budoucí tlumočníky jsou spíše provizorního 
charakteru a neodpovídají kapacitně, prostorově a ani materiálně standardům, které jsou zcela 
běžně dostupné při vzdělávání tlumočníků ZJ v ostatních zemích EU a USA. 
   Vedení školy má zájem na kvalitní a dostupné podpoře neslyšících klientů a jejich potřeb pod 
jednou střechou. Jedná se o příklad dobré praxe pro ostatní regiony, potažmo celou CŘ. Mluvíme      
o dvou projektech budovaných najednou: Centrum komplexní odborné pomoci pro klienty se 
sluchovým postižením a pavilon Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČZJ. Jedná se                 
o budování Evropského Gallaudet centra, kde vycházíme ze zkušeností mateřské Gallaudet 
univerzity ve Washingtonu. 
 
Pod jednou střechou budou působit subjekty:   

a) Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým handicapem: 
Raná péče: péče od zjištění vady až do nástupu do předškolního zařízení  
(věk klienta 0 – 3 roky, sociální služba finančně podpořena z MPSV) 
Činnost Speciálně pedagogického centra (věk klienta od 3 do 7 let) 
Metodické centrum pro školy HVP 
b) Činnost bilingvální mateřské a základní školy 
c) Činnost střední školy: obory vzdělání zakončené závěrečnou nebo maturitní zkouškou, 

propojení s odbornou praxí ve firmách 
d) Vyšší odborná škola, obor Tlumočnictví českého znakového jazyka 
Jedná se o první obor v ČR, který se systematicky věnuje vzdělávání tlumočníků českého 

znakového jazyka. V současné době probíhají jednání o propojení oboru  
s výukou na Univerzitě Hradec Králové 
e) Tlumočnické centrum, které zajišťuje sociální službu tlumočnictví ČZJ (finančně je sociální 

služba podporována  KHK) 
f) Multifunkční divadelní sál je  určený pro přípravu tlumočníků, vestibul sálu bude využíván 

pro činnost Hradeckého spolku neslyšících p.s., kde se setkávají lidé SP všech věkových 
kategorií.  

 
Pokračování na další straně. 

Modernizace prostor 
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Autorem studijního programu je Američan s bohatou praxí profesor Tim Curry M. S., 
odborník na výuku tlumočníků znakových jazyků, který od září 2018 působí jako speciální 
pedagog, metodik a garant oboru tlumočnictví na naší škole. Jediný zahraniční a speciální 
pedagog na této úrovni v naší zemi. Stal se právoplatným členem a posilou stávajícího 
pedagogického sboru. Profesionální tým pedagogů tvoří neslyšící a slyšící odborníci na 
výuku odborných předmětů. 
 
   Cílem tohoto propojením je přenést do Evropy a především do naší země vysokou kvalitu 
a funkční systém kvalitních tlumočnických služeb (odborné vzdělávání tlumočníků na 
několika úrovních, organizační zajišťující tlumočnické služby pro široké spektrum klientů   
a jejich potřeb) tak, jako má každý stát v USA, mluvíme o: standardizaci kvality 
tlumočnických služeb napříč USA, modernizaci v poskytování tlumočnických služeb 
zvyšující jejich dostupnost pro klienty a zvýšení mobility pro neslyšící klienty, jak osobní, 
tak i profesní.    
 
Komplex škol tak vytváří jedinečné jazykové prostředí pro odbornou přípravu tlumočníků  
a je garantem toho, že z vyšší odborné školy vyjdou skuteční odborníci na tlumočení ČZJ. 
Důkazem toho jsou první absolventi studia oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka 
v letošním školním roce. 
 

         Mgr. Iva Rindová, ředitelka školy, Ing. Arch. Helena Dařbujánová, autorský dohled 

Modernizace prostor 



 

www.neslhk.com 

Jak vypadá dnešní vzdělávání?  
Kdo vzdělávání na školách kontroluje?  
Je potřeba založit Klub neslyšících rodičů?  
 
Vybraná témata z rozhovoru s Mgr. Petrem Vysučkem   
(realizován v červnu 2018) 
 
Vzdělávání těchto žáků je stále nedostatečné. Mám za to, že jsme se nepohnuli dál i díky platnosti nešťastného 
zákona o Inkluzi (vyhláška č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných), platný je od roku 2017. Provedení vyhlášky bylo realizováno vloni v září. Co začal platit tento 
zákon, podmínky pro vzdělávání neslyšících děti se zhoršily. Slyšící rodiče neslyšících dětí jsou rádi, že 
mohou své děti dát do integrace. A toto je moc špatné pro celkový dobrý osobnostní vývoj takovéhoto dítěte.  
 
Zamyslet se musíme i nad tím, jaká může být kvalita vzdělání u dětí, které jsou integrované mezi slyšící 
vrstevníky. Nikde totiž není garantována kvalita tohoto vzdělání. Slyšící učitelé neví, jak mají takové děti 
vzdělávat a podle jaké metodiky by měli vyučovat. Navíc: takováto metodika v našem školství chybí! Učitelé 
neznají ani potřeby, které mají neslyšící, nedoslýchavé děti i děti s kochleárním implantátem. Často se stává, 
že tyto děti nemají mezi slyšícími vrstevníky kamarády, nerozumí učivu, nedomluví se a následně se řeší 
jejich přestup do speciálních škol.  
    
Smutné je i to, že ani ve 14 speciálních školách u nás, které nesou ve svém názvu, že jsou primárně určeny 
dětem se sluchovým postižením, neprobíhá kvalitní výuka. V praxi se stává, že tyto školy přijímají žáky 
s kombinovaným postižením. Dovedeme si vůbec představit, jak vypadá výuka ve třídě, kde jsou žáci 
s různým postižením? Je jasné, že nemůže být použita jen jedna metoda výuky a ani jeden komunikační 
způsob nestačí. Nelze najednou učit podle různých metodik, dělit komunikační způsoby a přistupovat se 
žákovi individuálně. A pak je zde další problém: jak probíhá komunikace mezi žákem neslyšícím a učitelem? 
Musíme vědět, že  přirozeným jazykem tohoto dítě je český znakový jazyk.  
    
Vzdělávání na školách kontroluje a provádí Česká školní inspekce, která má hlavní sídlo v Praze a další 
pobočky na krajích. Dnes už je situace v oblasti školní inspekce pro děti s vadami sluchu lepší. Díky aktivitě 
zástupců ASNEP se podařilo přes komisi EKOV (Expertní komise na otázky vzdělávání) prosadit, aby se mezi 
inspektory dostali i odborníci z řad neslyšících odborníků. V současné době jsou v databázi inspektorů i 
neslyšící inspektoři spolu s tlumočníky do českého znakového jazyka a tvoří tým. Kvalifikovaný inspektor by 
měl mít vysokoškolské magisterské vzdělání a splňovat další dané podmínky ČŠI.  
  
Kde mají rodiče hledat pomoc?  
Nejdříve by se měli obrátit na třídního učitele a společnými silami zjistit, kde je problém, z čeho vzniká žákův 
stres, proč není dobrý ve výuce, zda nemá problém se spolužáky apod. V případě, že výuka a její metodika 
nefunguje, měl by se obrátit na ředitele a požádat ho o vysvětlení a žádat pomoc. Pokud jsou problémy větší, 
pak se obrátit na Speciálně pedagogické centrum (SPC). V situaci, kdy selhává spolupráce mezi rodiči, třídním 
učitelem a ředitelem školy pomohou jen specializovaní odborníci v SPC. Pokud se rodiče nedomluví 
s vedením školy, je dobré napsat stížnost na zřizovatele školy. Tím může být ministerstvo, kraj, obec.  
 
Je potřeba založit Klub neslyšících rodičů? A proč?  
Ano, proč ne. Klub rodičů, a to slyšících i neslyšících by měl být nezávislý a bez odborníků z Rané péče, 
pedagogů a pracovníků ze SPC. Bylo by dobré mít u nás sdružení, které bude hájit kvalitní vzdělávání 
neslyšících dětí. MŠMT v současné době bohužel nevytváří žádnou aktivitu k jeho zlepšení.                             red 

Rozhovor na téma 



 

www.neslhk.com 

CKOP 

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se 
sluchovým postižením Duháček 
 
Lze opravdu všechny děti se sluchovým postižením kvalitně vzdělávat 
ve školách hlavního proudu (tj. v inkluzi)? 
 

Každodenně zajišťuje podporu pro děti od raného věku, jejich rodiny, a také metodickou 
podporu školám v hlavním vzdělávacím proudu. Inkluze je v plném proudu a tým 
pracovníků Centra se setkává se širokou škálou klientů a s jejich potřebami v různých 
typech vzdělávacích zařízení. Každý klient má jiné potřeby; zcela podle aktuálního 
osobnostního rozvoje, podle komunikačních preferencí a možností, a podle vzdělávacího 
zařízení, které navštěvuje. Pracovníci Centra mají nejlepší snahu sladit požadavky kladené 
na ně rodiči s nejlepšími zájmy dítěte. Leckdy před pracovníky Centra leží velmi tzv. tvrdý 
ořech k rozlousknutí.  
 
Lze opravdu všechny děti se sluchovým postižením kvalitně vzdělávat ve školách hlavního 
proudu (tj. v inkluzi) a zároveň zajistit jejich optimální rozvoj? Zkušení odborníci Centra 
(také i z praxe) vědí, že odpověď není jednoduchá a přímočará. Současná populistická 
řešení jsou špatná volba. Spolupráce a edukace rodičů dětí se sluchovým postižením, tak 
jak ji vnímá a podporuje i vedení školského odboru KHK, a to již od útlého věku, je 
klíčovým momentem pro nastavení optimálních podmínek pro další celostní rozvoj dítěte 
tak, aby žádná stránka dítěte nestrádala. CKOP má dlouhodobou snahu a vizi, aby bylo         
v rodinách a ve školách, a to jakýchkoliv a kdekoliv, co nejméně vývojově a vzdělanostně 
strádajících dětí se sluchovým postižením.                             Mgr. Martina Šmídová, psycholog 
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Centrum podpory 

Centrum podpory (spolufinancováno z projektu APIV) 
 
Projekt APIV je financován Evropskou unií. Má 4 aktivity, které zajišťují podporu 
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s e sluchovým a těžkým komunikačním handicapem. 
 
Centrum podpory pro sluchově postižené žáky střední školy  
 
Centrum podpory je prostor, kam mohou žáci střední školy přijít individuálně podle svých 
potřeb s přípravou na vyučování, řešit své studijní problémy nebo podiskutovat se 
spolužáky a učiteli o aktuálních tématech. 
 
Centrum podpory fungovalo v měsících únoru až červnu 2018, a to v úterý a ve čtvrtek vždy 
dvě hodiny po vyučování (v čase: 15:30 – 17:30). 
 
Využíváme přitom prostory školní knihovny, která současně nabízí technické zázemí 
(notebook, tiskárna, kopírka, …) a využití odborné a další literatury. 
 
Personálně bylo centrum zajištěno odbornými pracovníky (pedagogy školy) v převážné 
většině se jednalo o dva odborné pracovníky + tlumočníka do českého znakového jazyka. 
 
V tomto sledovaném období, kdy projekt běžel, využilo služeb Centra 20 žáků (někteří 
častěji), jiní ojediněle (podle svých aktuálních potřeb). Z velké části žáci využívali podporu 
při přípravě k maturitním a závěrečným zkouškám, při  přípravě (opakování větších celků) 
na písemné práce, doplnění si učiva po delší absenci.                                                                 red                                                         
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Grafik a média (projekt APIV) 
 
Co jsou výkladové slovníky? Každé slovo je vysvětleno s uvedením příkladů správného 
použití. Výkladové slovníky jsou proto vhodné pro studenty všech úrovní od mírně 
pokročilých výše. 
 
Příprava a realizace na tvorbě on-line výkladového slovníku pro obor grafik a média 
v rámci projektu APIV je postaven na nejpoužívanějších výrazech v grafice, polygrafii, 
v reklamní praxi, v médiích v českém znakovém jazyce. Pracuje se na něm celý rok. 
 
Jak jsme postupovali: 
 
1) Únor: sestaven pracovní tým, naplánován postup realizace 
2) Únor – březen: autorská práce, kdy v první fázi bylo vybráno 30 hesel, následně k nim 

byl vypracován výkladový text 
3) Duben – květen: z důvodu pracovního vytížení členů realizačního týmu byla práce na 

slovníku pozastavena a přesunuta do měsíců června a července 
4) Červen – červenec: tým doplněn o neslyšícího konzultanta, proběhly konzultace 

k tvorbě nových pojmenování vybraných hesel v českém znakovém jazyce, byl 
přeložen výkladový text k jednotlivým odborným heslům. Následně byl připravený 
překlad natočen do znakového jazyka. 

5) Září – práce dále pokračovaly: výběr a zpracování dalších 30 odborných hesel, u hesel  
zpracovávaných v první fázi proběhla obsahová a jazyková korekce, hesla zpracovaná 
v první fázi jsou doplněna ilustrativními prvky (ilustrace, fotografie, schémata, …) 

 
 
Závěr: Jakmile dojde ke konečnému zpracování, bude připravena prezentace 
slovníku na webu.                                                                                                                              red 

Online výkladový slovník 
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Zvyšování kompetencí v českém jazyce 
 
Kurzy probíhaly v prvním půlroce letošního roku a zúčastnili se jich žáci neslyšící                  
a nedoslýchaví. Cílem kurzů je prohlubování a procvičování učiva osvojeného v hodinách 
českého jazyka a literatury. Do vedení kurzu se zapojilo pět  lektorů  (učitelé českého 
jazyka, logopedi). 
 
Jednalo se o následující kurzy v těchto termínech: 

V průběhu měsíců únor – červen 2018: dva kurzy českého jazyka. 
Kurz č. 1: pro neslyšící žáky Střední školy (žáci, jejichž primárním jazykem je znakový 
jazyk). Šlo o 10 dvouhodinových lekcí (počet zrealizovaných lekcí z reálných časových 
možností žáků a lektorů) 
 
Kurz č. 2: pro nedoslýchavé žáky Střední školy (žáci, jejichž primárním jazykem je 
český jazyk). Šlo o 11 dvouhodinových lekcí (počet zrealizovaných lekcí z reálných časových 
možností žáků a lektorů). 
 
Aktivity jsou zaměřené prakticky, žáci pracují s aktuálními texty (internet, noviny, 
časopisy), řeší konkrétní každodenní životní situace (e-maily, SMS, chaty, …). V rámci kurzu 
pro nedoslýchavé je věnována pozornost i tréninku sluchového vnímání a mluveného 
projevu. 
                                                                                                                                                                  red 

Podpora žáků s SPV při vstupu na trh práce 
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Projekt APIV: Seznámení se s prací na úřadech 
Projekt APIV je financován Evropskou unií. Má 4 aktivity, které zajišťují podporu 
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s e sluchovým a těžkým komunikačním handicapem. 
 
Seznámení s prací úřadů 
V poslední části loňského školního roku jsme během jara v rámci projektu APIV navštívili 
se žáky střední školy tři úřady, se kterými se můžeme setkat v běžném životě. Jedná se o: 
a) Úřad práce  
b) Finanční úřad 
c) Živnostenský úřad 
Seznámili jsme se s jejich chodem, prostorami, významem, s věcmi, které tam můžeme 
nebo musíme řešit. Všude jsme se setkali s ochotnými úředníky, kteří nám vysvětlili, jak 
máme postupovat při podání různých žádostí jako je třeba přiznání k dani, registraci na 
úřadu práce, svatby a další.                                                                                                                red              

Chod a fungování úřadů 



 

www.neslhk.com 

Mimoškolní pedagogika (spolufinancováno z projektu APIV) 
Projekt APIV je financován Evropskou unií. Má 4 aktivity, které zajišťují podporu 
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s e sluchovým a těžkým komunikačním handicapem. 
 

Návštěvy odborných pracovišť  
Sedm studentek oboru vzdělání předškolní a mimoškolní pedagogika navštívily 
v doprovodu jednoho pedagogického dozoru a jednoho tlumočníka v dubnu letošního roku 
Domov sociálních služeb Slatiňany, kde absolvovaly stáž v rozsahu 4 hodin.        
(www.dss.cz/cs/)  
 
V průběhu návštěvy se studentky seznámily s organizací zařízení, jeho dokumentací             
a provozními záležitostmi. Součástí bylo seznámení s poskytovanými  sociálními službami 
uživatelům s mentálním postižením a prohlídka zařízení. Cestovní výlohy a tlumočnické 
služby byly hrazeny z prostředků projektu.                                                                                   red 

Mimoškolní pedagogika 

http://www.dss.cz/cs/
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Dopravní soutěž (akce spolufinancována z projektu APIV) 
 
Projekt APIV je financován Evropskou unií. Má 4 aktivity, které zajišťují podporu 
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s e sluchovým a těžkým komunikačním handicapem. 
 

Soutěž proběhla ve Valašském Meziříčí  
Žáci základní školy se už potřetí zúčastnili Dopravní soutěže pro mládež v České republice, 
která se pravidelně koná ve Valašském Meziříčí. Soutěž se letos konala začátkem října ve 
dvou dnech a naši školu v rozličných úkolech reprezentovali mladší i starší žáci.  
 
   Hned ve čtvrtek odpoledne byla připravena jízda zručnosti, která ukazovala, jak se kdo 
umí vyhnout překážkám a ovládat své kolo. Poté následovala skupina úkolů zaměřených na 
průjezdnost křižovatek a fungování semaforů. Posledním úkolem bylo zakreslení cesty, 
kterou žáci projeli, do mapy. Večer jsme měli volno, které jsme využili k návštěvě 
plaveckého bazénu. 
 
   Druhý den v pátek už nás čekal test. V něm byly otázky zaměřené na dopravní značky a 
křižovatky, a také na správné postupy první pomoci. Našim žákům se podařilo v kategorii 
mladších i starších žáků obsadit krásné osmé místo z celkového počtu čtrnácti škol, což je 
pěkný úspěch. S akcí jsme velmi spokojeni nejen kvůli samotné soutěži, ale také kvůli 
možnosti potkat se s žáky jiných škol, popovídat si a navázat přátelství.            Jiří Procházka 

Dopravní soutěž 
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Základy animace 
ve spolupráci 
se Společností pro podporu a rozvoj kina AERO z. s. (Aeroškolou)   
 
Čtyř hodinový workshop = animace proběhl začátkem června v rámci projektu, který 
financovala Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO. Jednalo se o první setkání našich 
žáků s animací. Zúčastnilo se 20 žáků naší Střední školy s pedagogickým doprovodem           
a dvěma tlumočníky do znakového jazyka. Žáci obdrželi certifikát o absolvování kurzu. 
 
V rámci workshopu se žáci seznámili s historií animace, základními principy a druhy 
animace. V rámci workshopu žáci pracovali klasickou ploškovou technikou na vlastních 
animovaných klipech na téma „elementy“. Na tento kurz budou navazovat další 
workshopy, které proběhnou ve školním roce 2018/2019.                                                          red  

Workshop 
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Divadlo Beze slov na ČT 2 
 
Televizní klub neslyšících 
Premiéra odvysílána ve středu 10. 10. 2018 na ČT 2 v čase 16.10 
Repríza                           v pondělí 15. 10. 2018 na ČT 2 v čase 12.15 
 
Divadlo Beze slov v letošním roce slaví 20 let své existence  
 
V letošním roce divadlo slaví. A právem. A slaví tak, jak je v divadlech běžné: svými představeními 
pro veřejnost, účastí na slavnostech, filmových, divadelních i regionálních přehlídkách, účastní se 
oslav i v rámci komunity neslyšících. Má širokou podporu slyšících i neslyšících rodičů, jejich rodin, 
ale i široké slyšící veřejnosti. Za dvacet let své existence si získalo i své sponzory a podporovatele.  
   U zrodu divadla stál spolu s uměleckou vedoucí Evou Kuršovou prof. Miloň Potměšil. Celých 
dvacet let podporovala činnost souboru i ředitelka školy spolu se svým týmem kolegů, kteří divadlo 
drželi při životě i v dobách, kdy i škola, při které divadlo celou dobu funguje, měla, jak se říká, dost 
hluboko do kapsy. Evě Kuršové se podařilo propojit neslyšící malé děti s dětmi slyšícími ze ZUŠ, kde 
v roce 1986 působila. Počáteční obavy ze vzájemné spolupráce brzy zmizely. Děti si pomáhaly, 
doplňovaly se a bez problému komunikovaly.   
 
Divadlo se stalo spojnicí mezi slyšícími a neslyšícími malými umělci a jak o divadle napsala 
dramaturgyně TKN Saša Vebrová: „Divadlo staví mosty mezi slyšícími a neslyšícími, aniž by 
bylo zapotřebí slov. Lze ho považovat za metodu neformálního vzdělávání.“ Prostřednictvím 
divadla se neslyšící děti učí zvládat životní situace, se kterými se budou ve slyšící společnosti dnes a 
denně setkávat. A dramaturgyně dodává: „Protože v něm spolu vystupují neslyšící i slyšící děti, 
dá se říci, že vytváří nádhernou mozaiku budoucího soužití všech se všemi.“  
 
Díky dramaturgyni a celému štábu české televize jsme se mohli v nedávných dnech podívat na 
krátký sestřih nejen z benefičního vystoupení souboru divadla Beze slov v květnu v divadle DRAK, 
ale i ze zkoušek, ze školy, kterou malí i větší umělci souboru navštěvují. Škola je nejen partnerem 
divadla, ale především „dodavatelem“ nadaných dětí se sluchovým postižením.                                red 
                           
 
Pořad na www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/2185622 
 
POZVÁNÍ 
Touto cestou vás zveme na další představení dne 10. prosince 2018 v divadle DRAK:  
a) v dopoledních hodinách pro děti z MŠ a ZŠ  
b) v odpoledním čase – 16.30 hod. pro veřejnost 

Divadlo Beze slov 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/2185622
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Tentokrát jsme navštívili Kongresové centrum Aldis Hradec Králové 

Exkurzi do centra Aldis jsme absolvovali ve druhé polovině měsíce června. Kongresové 
centrum je multifunkční budova (kongesové, výstavní a společenské centrum), které se 
nachází v Hradci Králové na levém břehu řeky Labe nedaleko historického centra města. 
Otevřeno bylo již v roce 1993.  
 
    Za odborného výkladu a doprovodu provozního tohoto rozlehlého komplexu jsme si 
prohlédli většinu jeho prostor. Viděli jsme i prostory, kam se běžný návštěvník nedostane, 
jako jasou kuchyň, skladové prostory apod. Dostali jsme vyčerpávající informace                
o různých akcích, které se v Aldisu pořádají, jak se jim přizpůsobuje prostor, který je 
schopen pojmout až 2 500 návštěvníků. Vše bylo velice zajímavé a žáci dostali nabídku na 
zprostředkování brigády v tomto zařízení, pokud budou mít zájem.    
                                                                                                                              Ing. Helena Urbanová 

Návštěva odborných pracovišť 
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Projekt: Mámo táto, pojďme si spolu vyprávět 
 
Projekt běžel od ledna do konce července v letošním roce. Proběhlo 76 setkání, jedno 
setkání trvalo vždy 2 hodiny. Zúčastnilo se ho 15 rodičů, kteří byli rozděleni do dvou skupin 
podle komunikační úrovně v českém znakovém jazyce. 
   Účastníci kurzu hodnotili všechna setkání velmi pozitivně. Uvědomili si přitom význam 
plnohodnotné komunikace se svými dětmi. Rodiče se zajímali o další možnosti vzdělávání 
v českém znakovém jazyce a od lektorů dostali odkazy na organizace, které kurz ČZJ 
zajišťují. Vedení školy děkuje za podporu této velmi důležité a potřebné aktivity, která 
kvalitativně ovlivňuje vzdělávání dětí s vadami sluchu, dětí neslyšících a má velký vliv na 
jejich celostní osobnostní vývoj.                                                                                                        red 
 
Lektoři: Dvořáková, Havlová, Lešková, Herz, Pražák.  

Projekt: Fórum dárců 
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ADAPTAČNÍ KURZ 
O víkendu 15. – 16. září proběhl na naší škole adaptační kurz všech ročníků Vyšší odborné 
školy. Studenti prvního ročníku se sešli v plném počtu, z druhého a třetího ročníku někteří 
chyběli, ale i tak byla účast velká. Na společném sobotním srazu byli také učitelé, se kterými 
se budou studenti ve výuce potkávat. Program byl zahájen seznamovacími hrami. Poté se 
studenti vydali na připravenou procházku po hradeckých lesích, kde plnili různé úkoly, 
cestou se zastavili na oběd v restauraci. Pak se opět všichni potkali ve škole, kde pro ně bylo 
připraveno opékání buřtů a seznamování. Volná zábava pokračovala až do večerních 
hodin.  
   Nedělní program byl věnován hlavně studentům prvního ročníku. Vyučující je seznámili 
s technickými informacemi, jako je fungování Google disku, Google Classu a dalších 
komunikačních kanálů, které budou studenti při výuce využívat. Vysvětlili, jak bude jejich 
tříleté studium obsahově a výukově postaveno. Víkend se vydařil a studenti i učitelé 
odjížděli spokojení a připravení na zahájení výuky.                                     organizátoři setkání   

VOŠ: Adaptační kurz 
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Neznalost zákona neomlouvá jednání  
aneb 
Přednáška o právním povědomí pro žáky ZŠ a SŠ naší školy (Nejdiskutovanějším 
tématem byla kyberšikana.) 
 
Tématem dopoledního setkání se studenty a učiteli bylo seznámit 
nezletilé děti, mladistvé i dospělé  se základními právními povinnostmi  
 
Každý z nás by měl vědět, jak se má chovat, jaké má práva i povinnosti, jakými pravidly 
v chování se má řídit. A toto platí pro všechny: dospělé, děti i studenty. Proto jsme 
začátkem října do naší školy pozvali mjr. Bc. Jana Čížkovského, tiskového mluvčího 
oddělení prevence kriminality mládeže a dospělých pro Královéhradecký kraj.  
 
Zazněla spousta nových informací. Žáci se dozvěděli, že od svých 15ti let nesou trestní 
zodpovědnost za své chování se všemi důsledky, např. třeba i vazbou (výchovný ústav). 
Major Čížkovský se zabýval aktuálními tématy pro danou věkovou skupinu, přítomné 
poučil také o sexuálním životě nezletilých a zletilých, jak jednat s lidmi, kteří vybírají 
nelegální sbírky na handicapované lidi, jak ochraňovat svoje soukromí apod. 
 
Nejdiskutovanějším tématem byla kyberšikana. 
Probíhá přes dnešní nejpoužívanější média, mobilní telefon a sociální sítě. Zejména 
nebezpečné je rozesílání fotografií s intimním obsahem, kdy platí: „Nedůvěřuj ani 
příteli, když posíláš takové fotografie, nikdy nevíš, kdy a jak je může           
i přítel zneužít“.  
 
Žáci se zajímali, kam se mohou v případě potřeby obrátit. Mají několik možností: 
a) anonymní linka České policie: 974 834 688 
b) email: pomoc.ski@pcr.cz (zde není třeba uvádět své jméno 
c) v případě akutní nouze lze volat známé číslo Policie České republiky: 158. (Obecní 

policie má linku: 156). 
 
Na setkání se naši žáci hodně ptali, mnozí z nich se podělili o vlastní zkušenosti i zážitky 
s kyberšikanou i nevhodným chováním stejně starých žáků nejen na sociálních sítích.  
Z přednášky jsme si všichni odnesli nové informace i podněty k zamyšlení.       
                                                                                                                                  Mgr. Mirka Pánková 

Přednáška KYBERŠIKANA 

mailto:pomoc.ski@pcr.cz
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Zážitková exkurze studentů do kavárny Salieri Café s ochutnávkou 
 
Exkurze se uskutečnila koncem října, kdy jsme se studenty 1., 2., 3. a 4. ročníku obor 
Kuchař navštívili kavárnu Salieri Café v Hradec Králové. Jedná se o nejpohodovější místo 
na relaxaci hostů v centru města.   
 
   Zaměstnanci kavárny se s námi podělili o zkušenost, že nemusí všichni podnikat 
s jediným aspektem obrovského tlaku na cenu nabízeného sortimentu. Kavárna Salieri 
je krásný podnik s dlouhou tradicí a pro nás je výzvou, jak dobře obsluhovat hosty, podávat 
studené a teplé nápoje, možnost platit platebními kartami, nabídka snídaňového menu a 
s láskou připravené dezerty. Děkujeme mnohokrát všem zaměstnancům za trpělivost při 
představení provozu.                                                                                                    Milena Opitzová 

Exkurze 
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Obklopeni barokem v magické krajině Broumovských stěn (projekt APIV) 
 
Společný pobyt je prostředí, které přímo nabízí možnost zažít situace a vyzkoušet  
aktivity, na které v průběhu každodenní školní výuky není prostor. 
 
Začátkem října se studenti střední školy společně s učiteli a tlumočníky vydali na intenzivní 
pětidenní pobytový kurz do broumovském kláštera. Tento pobyt byl z velké části hrazen      
z projektu Evropské unie. Pobyty jsou potřebné k tomu, aby jejich účastníci vzájemně 
komunikovali, spolupracovali, učili se přijímat kritiku, společně řešili problémy a konflikty, 
měli by se umět adaptovat na osoby i nové prostředí. Osvojení si těchto dovedností je 
důležité mimo jiné i pro jejich budoucí dobrou pozici na trhu práce.  
   Do programu kurzu byly zařazeny i odborné workshopy a exkurze, díky kterým studenti 
získali i praktické zkušenosti a rozšířili si svoji kvalifikaci. Děvčata z oboru předškolní          
a mimoškolní pedagogika navštívila broumovskou mateřskou školu se vzdělávacím  
programem “Začít spolu” a místní Dětský domov. Na obou pracovištích je velmi mile přijali. 
Na programu byl také workshop na téma knihtisk a filmová dílna vztahující se více k oboru 
reprodukční grafik pro media. 
    Celodenní pěší výlet do Broumovských stěn otestoval naši odolnost a sportovní zdatnost. 
Našly se chvíle i na odpočinek a společenské hry. Pobyt v příjemném prostředí jsme si 
všichni užili a budeme vzpomínat.                                                                                                   red                      

Exkurze, pobyt, praktická zkušenost 
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Divadlo Beze slov na 28. ročníku multikulturního festivalu pro děti 
 
Kus poctivé slávy pod širým nebem 
 
Pohádkový týden se uskutečnil opět v Jičíně v září a nabídl tvůrčí dílny, pouliční divadélka, 
koncerty, jarmark a spoustu dalších nezapomenutelných zážitků. 
   Velký pohádkový průvod otevřel brány festivalu Jičín – město pohádky. Starosta předal 
dětem symbolický klíč od města Jičína a tímto okamžikem začaly ve městě platit pohádkové 
zákony vyvěšené na Valdické bráně. Po celý týden probíhaly koncerty, pouliční divadla       
a muzicírování, vystoupení známých umělců a velký sobotní ohňostroj přinesl všem další 
nezapomenutelné zážitky. V závěru festivalu děti vrátily starostovi klíče od města, zazvonil 
zvonec, pohádky nastal konec a brány pohádkového města se na rok zavřely. 
 
Náš divadelní soubor už tradičně nemohl na festivalu chybět. Od školy jsme odjeli v 9.30 
hod. autobusem a vyzkoušeli jsme i nový školní vůz značky Opel, který nám byl velkým 
pomocníkem, kdy jsme se nemuseli starat o všechny rekvizity, jako tomu bývalo dříve.  
   První vystoupení jsme absolvovali na pódiu „Na rynečku“ v čase 11.30 hod. Vystoupili 
jsme se 14 etudami, tentokrát jsme byli zastoupeni všemi uměleckými skupinami od druhé 
třídy ZŠ až po střední pedagogickou školu včetně zástupců z oboru kuchař a truhlář. Naše 
vystoupení velice citlivě moderovala Aneta Novotná, třídní učitelka čtvrtého ročníku ZŠ. 
Vystoupení trvalo hodinu. Problém byl pouze v nástupu a odchodu na pódium, kam se 
vcházelo pouze úzkými schůdky, což komplikovalo nástupy nejen nám, ale všem 
účinkujícím. 
 
   Další vystoupení jsme absolvovali už v rámci hlavního odpoledního programu. Program 
běžel na Valdštejnském náměstí od 15.30 hod. My jsme se předvedli se stejným programem 
jako Na rynečku, kdy jsme si znovu užili kus poctivé slávy pod širým nebem. Premiéru měly 
nové „botičky“, dárek souboru od bývalého primátora města Hradce Králové. I když v tento 
den drobně mrholilo a v hledišti se objevily deštníky, diváci setrvali. Obě představení byla 
zachycena na kameru, kdy se o záznam postarali a vše natáčeli maturanti tohoto školního 
roku společně s pedagogy.                                                              Eva Kuršová, umělecká vedoucí 

Jičín, město pohádky 

http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Cesky-raj/Cesky-raj/Jicin.aspx
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Výzva: Hokejová reprezentace 

Hokejová reprezentace neslyšících sportovců hledá posily do týmu.  
 
Podmínkou přijetí je sluchová vada 55 dB a více. 
 
Nehledáme jen žáky a mládež, ale samozřejmě uvítáme ve svých řadách i dospělé hráče. 
Hledáme všechny, kteří by měli zájem hrát s námi hokej. Není důležité umět hrát hokej na 
profesionální úrovni, důležité je mít chuť se učit. Není třeba se bát komunikace; trenéři jsou 
slyšící a na ledě s nimi bývá tlumočník.  
   Snažíme se pořádat soustředění několikrát za rok. Soustředění většinou probíhá formou 
dvoudenního setkání o víkendu. Míváme tři tréninky na ledě. Pokud se nám podaří, máme   
i kondiční trénink v tělocvičně. Naši trenéři jsou odborníci, kteří Tě naučí techniku bruslení   
a další dovednosti, které budeš potřebovat k tomu, abys mohl hrát hokej na vysoké úrovni. 
Jezdíme na turnaje třeba do Maďarska, Finska nebo Švédska. V roce 2017 jsme byli na 
Mistrovství světa v USA a připravujeme se na Mistrovství světa 2021 v Kanadě. Chceme 
pořádat i další významné akce: usilujeme o pořadatelství Mistrovství Evropy v roce 2020! 
                                                                                                                           Vlaďka Lišková, manažer 
 
Pokud Tě hokej baví a máš sluchovou vadu 55dB a více, ozvi se nám a my Tě pozveme 
na soustředění, kde si s námi můžeš hokej vyzkoušet.  
Pro rodiče neslyšících dětí nabízíme možnost zúčastnit se soustředění s jejich dětmi. Děti mají 
účast na soustředění zdarma, rodiče si hradí ubytování a stravu. 
 
Bližší informace poskytne hlavní trenér a vedoucí náboru mládeže Petr Dostál. 
Zavolat můžete na telefonní číslo: 607 875 141 nebo napsat email na 
petr.dostal85@gmail.com. 
 
Případně pište email na czechdeafhockey@gmail.com. Na vaše dotazy bude odpovídat 
manažer reprezentace Jiří Procházka. 
 
Více informací na www.neslysicihokej.cz nebo www.facebook.com/
Czechdeaficehockey. 

mailto:petr.dostal85@gmail.com
mailto:czechdeafhockey@gmail.com
http://www.neslysicihokej.cz
http://www.facebook.com/Czechdeaficehockey
http://www.facebook.com/Czechdeaficehockey
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Akce: pokrmy a zákusky ze zahrady  

Jídlo ze zahrady, pole louky a lesa 
V závěru školního roku jsme uspořádali den nazvaný Jídlo ze zahrady, pole, louky a lesa. 
Cílem bylo seznámit se s použitím různých, i obyčejných rostlin, a jejich možné využití při 
přípravě pokrmů. Součástí dne bylo poznávání rostlin, které si užili všichni žáci školy. Část 
žáků připravila prezentaci o rostlinách, které jsme poznávali, abychom se seznámili s jejich 
zpracováním pro lidskou výživu. 
 
Příprava pokrmů a zákusků nás obohatila o nové vědomosti a dovednosti. Celý den jsme si 
velice užili a zpracovanou prezentaci můžeme využít při další výuce.                                   red 
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Kurz vyřezávání zeleniny a ovoce 
Pokračování kurzu vyřezávání zeleniny a ovoce pro pokročilé proběhlo v prostorách naší 
školy ve dnech 4. a 5. září 2018, pod vedením pana Luďka Procházky z Czech Carving 
Studia. Opět jsme se s velkým zájmem pokusili o co nejlepší a nejzdařilejší výrobky z ovoce 
a zeleniny. Po dvoudenním boji s naší trpělivostí, soustředěním a zručností jsme se mohli 
pochlubit krásně vyřezaným ovocem a zeleninou. Nakonec jsme naše výrobky prezentovali 
výstavkou v prostorách naší školy. Sklidili jsme zasloužené pochvaly a uznání, jak od 
spolužáků, tak od pracovníků školy.                                                                   Mgr. Marie Čížková 

Kurz vyřezávání 
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Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se 
sluchovým postiženým Duháček ve spolupráci 
s Pevností – Českého centra znakového jazyka z. ú.  
 

 
Provoz naší školy o letních prázdninách neskončil se školním rokem. Naopak ožil dalším 
setkáním rodičů a dětí s pracovníky školy, SPC a organizace Pevnost. Jedná se o týdenní 
pobyt rodičů a dětí spojených s intenzivní výukou ČZJ v rámci kurzu určeného rodičům        
a dalším rodinným příslušníkům. Pobyt se uskutečnil první červencový týden                        
(3. – 8. 7. 2018) v areálu naší školy zaměřené na děti se sluchovým postižením.  
 
Intenzivní kurzy ČZJ různých úrovní připravila tradičně organizace Pevnost se svými 
mimořádnými lektory.  
Pobyt sledoval dosažení hned několika cílů:  
- vzájemné seznámení se, setkávání rodin se SP dětmi z celé ČR, které by se jinak neměly 
možnost potkat a popovídat si o zkušenostech s výchovou svých dětí   
 
- pro rodiče byla připravena různá témata: semináře každý den po obědě do večera, jako 
například: “Hádej, kdo jsem a odkud přicházím”, “Komunikace s dětmi - umíme to?”, 
“Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí se SP”, “Zkušenosti rodičů s novelou 
školského zákona”, “Jak podporovat pozitivní chování u dětí” a další témata, která si 
rodiče sami přáli, abychom s nimi probrali. Těšili jsme se z velkých diskuzí, debat a 
probíhala výměna informací mezi neslyšícími a slyšícími rodiči.  
 
- psychologické poradenství pro rodiče, zdokonalení se v komunikačních kompetencích 
v ČZJ 
 
- šlo i o prozaický fakt: zábavné zakončení školního roku a zahájení letních prázdnin všemi 
dětmi radostně očekávanými.  
 
Pobytu se zúčastnilo 12 rodin z Duháčku a 60 studentů z Pevnosti. Celkem 20 zaměstnanců. 
Přijely rodiny z celé republiky a dohromady se sešlo padesát dětí i bez sluchového 
postižení, a to ve věku od dvou do sedmnácti let. Program byl, jak jinak, pěkně 
napěchovaný a pestrý svými aktivitami od rána do večera jak pro děti, tak i pro rodiče.        
O zajímavou náplň pobytu a její realizaci se postarali zaměstnanci centra Duháček                 
a Pevnosti.                                                                                                  Tým SPC Duháček a Pevnost  

CKOP a letní pobyt s rodinami 
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Celostátní sportovní hry 
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Slavnost podzimních skřítků 
 
Ve druhé polovině měsíce října se děti se svými učitelkami sešly v krásných kostýmech 
lesních skřítků ve školce. Týden před touto slavností rodiče s dětmi doma vyrobili vlastního 
skřítka z přírodních materiálů. Naším cílem bylo, aby rodiče s dětmi šli do lesa, nasbírali 
potřebný materiál a zažili krásné chvíle při společném tvoření. Z donesených skřítků jsme 
uspořádaly ve školce výstavu. Všechny výrobky byly nádherné, originální, nebylo možné 
určit vítěze. Odměnu a pamětní list tak získaly všechny děti, které výrobek donesly. 
Odměnu si však musely ještě trochu zasloužit: splněním úkolů na pěti stanovištích. Skládaly 
obrázky z kaštanů, rovnaly drakovi barevné mašle, stříhaly, lepily a malovaly skřítka. 
Protáhly si tělo s veverkou na překážkové dráze, kouzlily s voskovkami a vodovými 
barvami. Dětem i nám se slavnost velmi líbila.  Už teď se těšíme na další slavnosti. 
                                                                                                                                             Marie Čistecká 

Mateřská škola 
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Výprava za lesními zvířaty 
V posledním zářijovém týdnu jsme za krásného slunečného počasí vyjeli s dětmi z MŠ 
turistickým vláčkem do Městských lesů. Do vláčku jsme nastoupili na zastávce MHD 
Hvězda. Cestou lesem jsme obdivovali krásnou přírodu, pozorovali houbaře a těšili se na 
zvířátka. Děti pro ně měly připravené krmení, jako mrkve, jablka, kaštany a žaludy. 
V oboře je mohly nakrmit a přitom zblízka pozorovat. Divoká prasata se nebála, přiblížila 
se k dětem téměř na dosah, jen mufloni a daňci zůstali vpovzdálí. Děti se dozvěděly 
spoustu nových informací o lesních zvířatech a naučily se, jak se mají v lese správně 
chovat. Za zvířaty se s krmením opět vypravíme v zimních měsících.             Marie Čistecká 

Mateřská škola 
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100 let vzniku republiky 
 
Děti již vědí,  jakým autem jezdila herečka Lída Baarová, v jakém filmu si zahrál 
herec Oldřich Nový, jaké sousoší vytvořil sochař Otto Gutfreund a jaký oblíbený 
pokrm obědval náš první prezident Tomáš G. Masaryk (pečenou kachnu                           
s bramborovým salátem a jablečnou kaší). 
 
Ve čtvrtek 18. října 2018 si naše škola, učitelé, žáci, rodiče a hosté připomněli                     
100. narozeniny našeho státu a s nimi spojené události roku 1918. V dopoledním programu 
žáci se svými třídními učiteli zpracovávali problematiku „první republiky“. Ve 
čtyřhodinovém bloku jsme se věnovali prvorepublikové podnikavosti a hospodářství (naše 
škola je součástí projektu Učíme se podnikavosti). Také jsme zpracovali společenská témata, 
jako jsou divadlo, herectví, literatura, malířství, automobilové závody nebo hudba. Stranou 
nezůstala ani prvorepubliková kuchyně. 
 
V 15 hodin byla akce zahájena prvorepublikovým průvodem, kdy do areálu školy vjelo za 
přítomnosti hudební kapely, legionářů a návštěvníků akce koňské spřežení s kočárem. 
Hosty akce uvítala Mgr. Ivana Přívratská společně s Mgr. Petrou Dvořáčkovou                         
a Mgr. Simonem Schwabem. V úvodu nechybělo ani vystoupení žáků školní družiny: 
zahráli pohádku o pejskovi a kočičce, jak spolu oslavovali 28. říjen. Poté nám žáci 8. C 
(Denisa Felcmanová, Hana Hamráková a Daniel Frýda) zahráli scénku, jak jsou dvě žákyně 
zkoušené panem učitelem v prvorepublikové škole v hodině dějepisu. Úvodní část jsme 
zakončili výsadbou dvou národních stromů, lip.  
 
Poté si hosté školy vyzkoušeli hry svého mládí na osmi stanovištích (připomínáme si 
„osmičkový“ letopočet v čs. dějinách). Během celého odpoledne mohli návštěvníci zavítat do 
kavárny, na výstavu „Hradec Králové před 100 lety“, projet se kočárem, vyzkoušet výzbroj   
a výstroj legionářů, poslechnout si příjemné písničky kapely, projít si vyzdobenou školu, 
zapsat údaje do časové osy a potvrdit podpisem do školní kroniky. Oslava státních 
narozenin byla zakončena v podvečerních hodinách příjemnou a milou atmosférou, zážitky 
a dojmy z celého historického dne. 
 
Velké poděkování patří Československé obci legionářské, Infocentru Hradec Králové, 
Knihovně města Hradec Králové (materiály k soutěži o I. republice, které byly využity ve 
výuce), panu Vladislavu Vosáhlovi ze Zadražan u Chlumce nad Cidlinou (koňské spřežení), 
hudební kapele, ředitelství školy, pedagogům, žákům, rodičům, hostům.       
                                                                                                                                     Mgr. Simon Schwab 

Logopedická škola 
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Logopedická škola 
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Školní družina 

Jak jsme sázeli lipky 
 
K výročí republiky jsme se rozhodli zasadit novu lípu na školní zahradě. Nakonec děti se 
školní družinou zasadily dvě malé lipky a těší se, jak se o ně budou starat.                
                                                                                                                               Radka Černohousová 
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Logopedická škola 

Školní družina u hasičů 
 
V pondělí 22. října jsme si prohlédli zázemí hradeckých profesionálních 
hasičů. Hasiči nám podrobně a ochotně ukázali svoji výstroj a výzbroj. Prošli jsme i všechny 
jejich garáže a viděli největší vyprošťovací jeřáb, 53 metrů vysokou plošinu, zásahová auta, 
a to i pro potápěče a také nový hasičský autobus.                                        Radka Černohousová 
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Akce internátu 

Kukuřičné bludiště 
Internátní žáci základní a střední školy spolu s dětmi z bytu Jablíčko I. a II. se 20. září 
vydali do kukuřičného bludiště ve Věkoších. V kukuřičném poli jsou vytvořeny různé cesty, 
děti měly za úkol najít správnou cestu ven a přitom plnit úkoly. Žáci byli rozděleni do 
skupin, každá skupinka měla vlastní text, do kterého musela doplňovat písmena, která byla 
ukryta v bludišti. Po úspěšném splnění dostaly děti za odměnu od zaměstnanců bludiště 
odznaky.                                                                                                                                   Pepa  Herz 



 

www.neslhk.com 

Akce internátu 

Nomíkovo zábavné odpoledne 
Byty Jablíčko I. a II. se spolu s dětmi z internátu vydali 19. září na Nomíkovo zábavné 
odpoledne. Na hřišti nedaleko Benešovy ulice bylo připraveno několik herních stanovišť. 
Za splnění úkolů dostali žáci nejrůznější odměny jako např. omalovánky nebo sladkosti. 
Všichni byli moc spokojení.                                                                                                 Pepa Herz 
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Vzduchostřelba 
 
Začátkem září si žáci z internátu vyzkoušeli vzduchostřelbu. V úterý 11. září byl vyhrazen 
čas pro základní školu a ve středu 12. září si zastříleli také žáci střední školy. Akce se 
konala venku před budovou školy. Žáci se snažili trefit terč co nejblíže středu, aby tak 
získali co nejvíce bodů. Výsledkové listiny s přesným pořadím je možné si prohlédnou na 
webových stránkách školy. 
Více na: https://neslhk.com/vzduchostrelba/ 
                                                                                                                                                   Pepa Herz 

Akce internátu 

https://neslhk.com/vzduchostrelba/
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Ohlédnutí za XVI. Všesokolským sletem 
 
Slovy básníka: „Bylo to překrásné a bylo toho dost“. Vítězslav Nezval 
(Sbohem a šáteček) 
 
Tato slova jsem si vypůjčila proto, že zcela vystihují nejen atmosféru letošního sletu, ale i 
účast našich větších neslyšících umělců v doprovodném programu, který se těšil velké 
pozornosti diváků. Umělecká vedoucí divadla Beze slov Eva Kuršová považuje účast 
souboru v bohatém doprovodném programu 16. Všesokolského sletu za vrchol letošní 
sezóny.  
 
Co jsou slety 
Slet je přehlídkou sokolské vykonané práce, která se stále rozvíjí. Pořadatelem sletu je 
Česká obec sokolská, která je představitelem všech župních složek. Navazuje se na tradici, 
která se od VIII. sletu v r. 1926 stala pravidelnou součástí všesokolských sletů na 
Strahovském stadionu. Jedná se o svátek všech sportovců, členů i nečlenů TJ Sokola v celé 
naší vlasti.  
 
Letošní XVI. Všesokolský slet začínal sokolským slavnostním průvodem dne 1. 7. a 
vyvrcholil závěrečným programem dne 3. 7. Seřadiště sokolských žup i účastníků 
doprovodného programu se konalo na Václavském náměstí. V 10 hodin se pohnul průvod a 
za doprovodu mnoha kapel zněly Prahou sokolské písně. Průvod byl barevnou skladbou 
sokolských cvičenců. Prošel Národní třídou, přes Smetanovo nábřeží, Palachovo náměstí, 
dál Pařížskou ulicí a končil na Staroměstském náměstí. Krásná atmosféra na stadionu EDEN 
na Praze 10 ve Vršovicích po oba dva dny, vzájemné povzbuzování cvičenců i fandění 
diváků, snaha co nejlépe zacvičit od všech účastníků a především obdivuhodné výkony a 
soustředěnost nejmenších cvičících dětí, to byl letošní všesokolský slet. Byly to krásné dny.  
 

Pro oba dva dny zvolila umělecká vedoucí taneční etudu Děti ráje, se kterou vystoupili 
v pondělí dne 2. 7. na Staroměstském náměstí v čase 14.30 až 17.00 hod. v pořadí 22. 
(čas cca 16. hodina), v úterý dne 3. 7. vystoupili naši umělci na Malostranském náměstí 
v čase 14.30 až 16.30 hodin v pořadí 19. (čas cca 15.30 hodin). 
 
Pokračování na další straně. 

Všesokolský slet a Divadlo Beze slov 
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Taneční etuda je choreograficky postavena na hudbu a píseň Michala Davida, ve které se 
představilo 10 neslyšících účinkujících; jak bývalých členů souborů, tak i členů současných.  
Vystupovalo se na pódiu uprostřed Staroměstského náměstí, které bylo umístěno před věží 
směrem ke kostelu. Náměstí bylo naplněno diváky, kteří aplaudovali, mezi vystupujícími 
nebyl nikdo slyšící, v odpoledním programu pódiových vystoupení se představili i soubory 
ze zahraničí, jako například  Belgičané, Maďaři, Rusové, Dánové a Kanaďané.  
   Na sletové dny vzpomíná Eva Kuršová takto: „Po oba dva dny probíhala dopolední 
zkouška v prostorách naší školy a druhý den jsme vystoupili opět v odpoledním  
programu na Malostranském náměstí se stejnou skladbou Děti ráje. Z tohoto 
představení máme natočený krátký dokument, který lze najít na webových stránkách 
školy.“ A dodává: „Naše představení bylo odskandováno přítomným publikem a jejich 
výkon byl doslova famózní. Na všech byla vidět obrovská radost. Každé takovéto 
vystoupení je pro členy našeho souboru odměnou za celoroční a letitou dřinu. Díky 
tomu, že náš soubor mohl vystoupit v rámci sletu, naši členové poznali jeho národní 
význam a zažili neopakovatelnou atmosféru spojenou s takovýmito akcemi, které 
mají jedinečný ráz.“                                                                                                    Hana Kunešová 

Všesokolský slet a Divadlo Beze slov 
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Záznam pro neslyšící z 15. zasedání Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje (tlumočí Mgr. Petr Vysuček) 
 
Tentokrát zastupitelé rozhodovali o důležitých krajských investicích a dotačních 
prostředcích pro sociální a jiné služby v roce 2018.  
 
Podpora hospiců a sociálních služeb 
 
Domácí hospice Duha a Setkání a Oblastní charity Hradec Králové a Červený Kostelec si 
mezi sebe rozdělí 2 mil. korun. Dotační titul byl vyhlášen v polovině června. Krajské 
zastupitelstvo souhlasilo také s rozdělením dotací ve výši téměř 23,4 mil. korun na podporu 
sociálních služeb v KHK. Podpořen byl například Dům s pečovatelskou službou v Miletíně, 
pečovatelská služba Oblastní charity Sobotka a Stacionář Nona. 
 
Pomoc záchranné stanici v Dobrušce 
 
Záchrannou stanici pro handicapované živočichy JARO Jaroměř podpořili krajští 
zastupitelé mimořádnou dotací ve výši 350 tis. korun. KHK stanici podporuje stanici 
pravidelně, i když není jejím zřizovatelem, ale pouze jedním z mnoha spolufinancujících 
partnerů. Odsouhlaseny byly i 2 mil. korun na stavbu nové sportovní haly i s tribunou 
v Dobrušce. Dokončení stavby je plánováno do konce roku 2020. 
 
Kraj získal Škroupův dům 
 
Dům v Osicích se stal majetkem kraje bezúplatným převodem od obce. Dům byl postaven 
v roce 1928, vznikl jako hold zakladateli a spoluautorovi české hymny Františku Škroupovi, 
který se v Osicích narodil. Vedení kraje dům chce využívat pro kulturní a společenské dění. 
 
Modernizace oblastní nemocnice v Jičíně 
 
Jedním z důležitých bodů jednání byla půl miliardová investice na rekonstrukci nemocnice, 
kde vznikne nový multifunkční pavilon. Stavba, kterou kraj chystá několik let, už má 
stavební povolení. S demolicí by mohli stavbaři začít na podzim příštího roku a na jaře 
2020 zahájit samotnou výstavbu. Do roku 2021 by mělo být proinvestováno zhruba 525. mil. 
korun.   
 
Modernizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou 
 
Krajští zastupitelé odsouhlasili financování modernizaci nemocnice, která bude rozšířena 
za půl miliardy korun. Státní dotace by měla činit z celkové částky asi 300 mil. korun. 
Vzniknou zde oddělení ARO a JIP, které zde chybí a vybudovat by se mělo parkoviště se 
stovkou parkovacích míst a heliport pro záchrannou leteckou službu.  
 
Více najdete na  www.youtube.com/watch?v=r8xLLDeSF1I&feature=youtu.be. 

Tlumočení zastupitelstva 

http://www.youtube.com/watch?v=r8xLLDeSF1I&feature=youtu.be.
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