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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 mušlí3. 
TRUHLÁŘ

řezbářský kurz 
na odborném

pracovišti 
řezbáře

4. 
GRAFIK

odborné stáže v
Citygraph, sociální podnik, 

týden v Artičoku: přednáška
a workshopy  (klasické gra-

fické techniky, malby, kresby, 
alternativní přístup ke grafice, 
semináře z oblasti grafického 

designu, setkávání
s osobnostmi

oboru 

5. 
PEDAGOG

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. 
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EDITORIAL

Vážení a milí kolegové,
vážení příznivci naší školy
a vážení čtenáři.

Vítám vás podruhé v tomto roce nad stránkami našeho 
Zpravodaje a věřím, že vám s námi bude stejně dobře, 
jako bylo nám, když jsme si během letošního roku 
plnili svá dlouholetá přání a uskutečnili aktivity, které 
nás doopravdy těšili.

Nalaďte se společně se mnou v tento adventní čas 
a před koncem čtvrtého kvartálu letošního roku na 
příjemnou atmosféru, neboť právě nyní je čas na 
malou rekapitulaci.

Na prvním místě se s vámi podělím o velikou radost, 
kterou nám přineslo otevření nového pavilónu Centra 
komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým 
postižením (dále CKOP). Dlouhodobý záměr, veliká 
podpora našeho zřizovatele, nádherně zpracovaný 
projekt plně podřízen zájmům a potřebám neslyšících 
a dokonalá práce stavařů vytvořily jedinečné a 
nádherné dílo. Realizace dlouho připravovaného 
projektu náročné přístavby byla letos dokončena a je 
již plně využívána. Přístavbu nad jedním ze stávajících 
křídel budovy školy vyprojektovalo architektonické 
studio Ing. Arch. Heleny Dařbujánové, která byla 
zároveň autorem myšlenky, radila a vedla projektanta 
k naplnění představy. 
   Jedinečnost stavby, především projekce interiéru 
tkví nejen ve stavbě samé, ale i v komplexním 
přístupu poskytování podpory a služeb navazující na 
dlouhodobé služby centra rané péče s celorepublikovou 
působností všem lidem s vadami sluchu. Podrobnější 
informace najdete na stránce xy tohoto zpravodaje. 

V letošním roce se nám podařilo také získat zápis na 
Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV) 
na zisk ochranné známky pro název našeho divadla 
Beze slov. Tímto jsme ho ochránili proti zneužití a já 
věřím, že nám všem budou jeho malí i velcí neslyšící 
umělci dělat ještě dlouho velkou radost. (viz str. xy).

Ve svém úvodníku nemohu vynechat pýchu naší školy, 
kterou je studijní program Tlumočnictví českého 
znakového jazyka. Jeho jubilejní třetí ročník vypustil 

do světa další kvalitní tlumočníky do/z ČZJ. Slavnostní 
akt absolutoria proběhl letos v červnu v aule UHK. 
   Není od věci ani dnes připomenout, že jedinečnosti 
akreditovaného oboru spočívá v tom, že škola jeho 
otevřením zaplnila díru ve vzdělávání v naší zemi a 
nabídla zájemcům možnost zcela jistého okamžitého 
profesního uplatnění. Možná i proto zájem o studium 
tohoto oboru postupně vzrůstá, což nám činí velkou 
radost. (více na str. xy).

Jsem velmi hrdá na to, že naše škola je dlouhodobým 
partnerem projektu Spread The Sign. Zastoupení v 
projektu je pro nás velkou ctí, protože jsme jediným 
zástupcem naší země, což náš těší ještě více, ale 
zároveň i velmi zavazuje. Více se dočtete na str. xy, kde 
projekt, jeho poslání i cíle popisuje moje kolegyně. 

A nyní jen krátce k aktivitám naší školy, které dokazují, 
že naši žáci vzorně reprezentují svou školu na nejvyšší 
společenské, sportovní i kulturní úrovni. Ať už se 
jedná o zisk zlaté medaile v košíkové děvčat v rámci 
57. celostátních sportovních her sluchově postižených 
žáků, který se konal letos v Praze (str. xy), nebo zisk 
14 medailí a 4 pohárů na 39. ročníku CSH SPM, který 
proběhl na konci června v Praze (viz str. xy). Nemohu 
nezmínit veřejností nepřehlédnutelnou účast našeho 
Divadla Beze slov na mnoha festivalech u nás. Výrazně 
zabodovali třeba na pantomimickém festivalu v Kolíně 
letos v květnu etudami Furianti a Ticho. (str. xy) 
Naši dva žáci se neztratili ani na soutěži o vítězné logo 
pro zimní olympiádu dětí v roce 2023, kterou letos v 
dubnu vyhlásil Královéhradecký kraj. Dostali se až 
mezi 15 nejúspěšnějších autorů návrhu loga ODM 
2023. (viz str. xy)

Vážení a milí, mohla bych ještě dále pokračovat 
v nabídce úspěchů našich žáků, učňů a studentů. 
Všehochuť jejich aktivit vám mnohem lépe přiblíží 
následující stránky. 
   Za sebe vám i nám popřeji nejen příjemné a podnětné 
čtení, ale do nového roku i hodně tvůrčí aktivity a 
radosti. Držme si palce na všechny dny roku 2023.

Mgr. Iva Rindová
        ředitelka komplexu škol

Kunesova
Přeškrtnutí
nás

Kunesova
Lístek s poznámkou
odrazit odstavec a 3 odrazy

Kunesova
Přeškrtnutí

Kunesova
Vkládaný text
žáků.

Kunesova
Lístek s poznámkou
poslední odstavec odrazit
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Slavnostní akt proběhl pod laskavou záštitou 
hejtmana KHK Mgr. Martina Červíčka, brig.
gen.v.v., a to v polovině měsíce března letošního 
roku. Naše škola se tak dočkala realizace dlouho 
připravovaného projektu náročné přístavby. 
Záměrem bylo vybudovat důstojné prostory 
nabízející komplexní odbornou podporu 
klientům se sluchovým postižením. V pavilonu, 
ve kterém sídlí CKOP, se nachází i Centrum 
rané péče, Speciálně pedagogické centrum 
a Metodické centrum. Všechny vyjmenované 
služby zastřešuje právě CKOP.  Najdeme zde 
herny, pracovny, učebny, přednáškový sál 
a střediska s odbornými pracovníky z oboru 
logopedie, surdopedie, tyflopedie a psychopedie, 
dále výchovné pracovníky/poradce, psychology 
a další. 

A tak vzniklo nádherné dílo – přístavba nad 
jedním ze stávajících křídel budovy školy, které 
bylo vyprojektováno architektonickým studiem 
Ing. Arch. Heleny Dařbujánové. Tato dáma 
v součinnosti se zástupci univerzity Gallaudet 
v USA – jediná univerzita pro neslyšící na světě 
– projektovala a dozorovala architektonickou 
podobu všech budov včetně sladění barevnosti 
fasád naší školy s barvami univerzity Gallaudet. 
Prostorové uspořádání a technologie přístavby 
jsou architektonicky navrženy tak, aby 
maximálně vyhovovaly osobám se sluchovým 
postižením. Jedná se o jedinečné a dosud jediné 
zařízení takto architektonicky koncipované 
v naší zemi.

Jedinečnost CKOP tkví v komplexním přístupu 
a návaznosti poskytované podpory a na 
stávající dlouhodobé služby centra rané 
péče s celorepublikovou působností. Toto je 
další výjimečnost v rámci sociálních služeb 
u nás, která byla stvrzena i finanční podporou 
a zařazením centra do celorepublikových služeb 
poskytovaných pod hlavičkou Ministerstva 
sociálních věcí a práce ČR. 

Rodina je vedena k plnohodnotné komunikaci 
s vlastním dítětem, jedině tak bude přirozeně 
podporován celkový jeho vývoj. Komunikace 
může probíhat mluvenou řečí nebo v českém 
znakovém jazyce. Volba preferované komunikace 
je závislá zejména na schopnosti či neschopnosti 
dítěte vnímat mluvenou řeč sluchem. Důraz se 
klade na zvolení preferované komunikace dítěte 
již v období předškolního věku.

Poskytované služby:
Centrum rané péče poskytuje komplexní 
odbornou pomoc, poradenství a podporu 
rodinám, které vychovávají dítě s postižením 
sluchu od jeho raného věku.

Speciálně pedagogické centrum je školské 
poradenské zařízení, které bezplatně 
poskytuje komplexní speciálně pedagogickou 
a psychologickou diagnostiku a následnou péči 
dětem, žákům a studentům s vadami sluchu 
a souběžným postižením.

Centrum metodické podpory pořádá 
workshopy a přednášky týkající se široké 
problematiky sluchového postižení.

Služby jsou poskytovány rodinám dětí se 
sluchovým postižením od narození dítěte až po 
nástup studentů na vysokou školu. Podpora je 
určena nejen neslyšícím dětem, ale i neslyšícím 
rodičům a jejich slyšícím dětem. Také slyšícím 
rodičům, kteří se starají o neslyšící dítě. Dále do 
této skupiny patří i pedagogové, kteří vzdělávají 
děti, žáky a studenty se sluchovým postižením 
v hlavním vzdělávacím procesu, ale i ve 
školách zřízených pro děti a žáky se sluchovým 
postižením.

CKOP nabízí rodičům všechny možné dostupné 
cesty, které mohou při výchově svých dětí zvolit. 
Obrátit se na centrum lze prostřednictvím 
emailu: info@ckop.cz 

Mgr. Pavla Pražáková, vedoucí CKOP
Hana Marie Kunešová, šéfredaktorka a PR školy

CKOP

Slavnostní otevření nového pavilónu Centra komplexní odborné 
podpory pro klienty se sluchovým postižením (dále CKOP)
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Slavnostní akt otevření CKOP
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V Centru komplexní odborné podpory 
poskytujeme podporu dětem se sluchovým 
postižením. Máme v péči děti zcela neslyšící, 
nedoslýchavé i děti s kochleárním implantátem. 
Kromě dětí se SP se věnujeme také dětem 
CODA, čili slyšícím dětem neslyšících rodičů. 
Hlavním cílem je rozvoj funkční komunikace 
dětí, podpora navázání vzájemné interakce 
a porozumění mezi rodičem a dítětem od raného 
věku dítěte.

Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních 
kompetencí dětí i odborné metodické vedení 
rodičů. Naším cílem je spokojené dítě i rodič. 
V Praze má CKOP v péči 30 klientů. Individuální 
logopedická péče probíhá vždy komplexně, je 
zaměřena na všechny složky jazykového vývoje 
a přizpůsobena individuálním schopnostem 
dítěte na základně primární diagnostiky, je zde 
využíván multisenzoriální přístup. 

Při terapiích jsou využívány motivační pomůcky, 
obrázky, maňásci, hračky, tablet. Věnujeme 
se dechovým a fonačním cvičením, je dbáno 
na správný tichý prodloužený nádech nosem 
bez zvedání ramen a postupné prodlužování 
a zpomalování výdechu ústy, měkké hlasové 
začátky, nácvik správné hlasové polohy. Děti 
neslyšící se učí odezírat. Jsou seznamovány 
s psanou podobou českého jazyka, učí se 
rozpoznávat jednotlivá písmena, hlásky. U dětí 
nedoslýchavých a se zbytky sluchu je intenzivně 
procvičována také oblast sluchového vnímání. 
Děti se učí rozlišovat zvuky hudebních nástrojů, 
vnímat rozdíly mezi tichým a hlasitým, krátkým 
a dlouhým, vysokým a hlubokým zvukem, rozdíl 
mezi pomalu a rychle se opakujícím zvukem, učí 
se sluchem rozlišovat počet zvuků, slabik.

Postupně se učí identifikovat nejrůznější 
zvuky (využívání tabletu), jednotlivá slova 
a další. V rámci nácviku slovní zásoby jsou také 
procvičovány znaky z registru ČZJ. 

V době covidové jsme se s některými rodiči 
scházeli také online, což bylo pro ně velmi 
důležité a velká opora v čase, kdy jsme byli 
všichni uzavřeni ve svých domovech. Děkuji za 
trpělivost rodičů a otevření nových možností. 
V současné době rodiče již znovu dochází přímo 
do ambulance.

Mgr. Tereza Javorková 
         speciální pedagog, logoped, surdoped

Pobočka CKOP v Praze
Naším cílem je spokojené dítě i rodič
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V letošním roce se podařilo získat zápis na Úřadu 
průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV) 
na zisk ochranné známky pro název našeho 
divadla Beze slov. Platnost ochranných známek 
je 10 let od data přihlášení. Poté se platnost opět 
obnovuje na dalších 10 let.

Ochranná známka slouží jako pojistka pro 
jakékoli i budoucí zneužití dobrého jména 
divadla i jako vyjádření uznání jedinečnosti 
tohoto divadla nejen na naší umělecké scéně, ale 
i v rámci umění v Evropě. Děkujeme za veškerou 
podporu i pomoc při jejím získání. 

OCHRANNÁ ZNÁMKA PRO DIVADLO BEZE SLOV
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Skutečnost, že naše škola je dlouhodobým 
partnerem tohoto prestižního programu, nás 
velmi těší a je pro nás velkou ctí. Naše škola je 
jediným zástupcem naší republiky, což nás těší 
ještě více, ale zároveň i zavazuje.

Na konci roku 2021 skončil projekt s názvem STS 
360 – kdy bylo úkolem všech partnerů pracovat na 
slovníku znakového jazyka pomocí speciálních 
kamer, které dokáží udělat 360° snímky. Jeden 
projekt skončil a druhý hned začal. 

Od letošního roku se budeme věnovat tvorbě 
slovníku znakového jazyka pro začátečníky. 
V rámci této práce se soustředíme na osoby se 
sluchovým postižením, kteří nemají žádnou 
zkušenost se znakovým jazykem, ale především 
se zaměříme na rodiny a učitele těchto dětí. 
Součástí práce na slovníku je také vývoj 
interaktivních cvičení v aplikaci, kde budou děti 
svoje znalosti procvičovat.

V rámci projektu jsme se již zúčastnili dvou 
mezinárodních projektových setkání. Úvodní 
setkání proběhlo na jaře ve Švédsku a další 
pracovní schůzka se konala letos v říjnu v řecké 
Soluni. Těší nás fakt, že můžeme jako jediní z naší 
země nabídnout své zkušenosti a přispět k rozvoji 
obsahu prestižního mezinárodního programu. 
Pro mne osobně je pozice koordinátora za naší 
zemi velmi zavazující.

Bc. Vladimíra Lišková
speciální pedagog

koordinátor projektu Spread za ČR

Mezinárodní projekt: Projekt Spread The Sign 

Naše škola je dlouhodobým partnerem tohoto projektu
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Absolutorium a jubilejní třetí ročník oboru
„Tlumočnictví českého znakového jazyka” 

Letošním slavnostním předáním diplomů 
absolventům tohoto oboru škola navázala na všechny 
předcházející ročníky. Předání se uskutečnilo koncem 
června 2022 ve slavnostních prostorách auly na UHK. 

Mluvíme o jedinečnosti akreditovaného oboru 
právem. Tato jedinečnost spočívá v tom, že škola jeho 
otevřením zaplnila díru ve vzdělávání v naší zemi 
a nabídla zájemcům možnost zcela jistého profesního 
uplatnění. Proč? Nedostatek kvalitních tlumočníků 
do/z českého znakového jazyka v naší zemi umožňuje 
novým tlumočníkům okamžitě přejít do praxe. 

Posláním tlumočnické služby je zajistit rovné 
příležitosti pro neslyšící, díky kterým komunikují 
bez bariér v běžných životních situacích, což je 
činí samostatnými, zodpovědnými, a především 
rovnocennými partnery v kontaktu s většinovou 
slyšící společností. Ředitelka komplexu škol 

Mgr. Iva Rindová říká: „Studium tohoto oboru je 
opravdu velmi náročné a ne všichni přijatí studenti 
studium dokončí. Většina našich absolventů se věnuje 
tlumočnické profesi a z toho máme velkou radost.“

Cílem VOŠ je zvýšení počtu kvalitních profesionálních 
tlumočníků do/z českého znakového jazyka u nás. 

Vedení školy i vedení VOŠ považuje každoroční 
zájem studentů o tlumočnický obor za postačující 
vzhledem k jeho náročnosti. Věří, že i v dalších letech 
zájem posluchačů potrvá, protože rok od roku roste 
zájem studentů o tento obor. A tak pozvolna přibývá 
počet kvalitních tlumočníků v naší zemi a neslyšící 
už nemusí čekat i několik týdnů na vyřízení svých 
běžných záležitostí. Patří k nim např. návštěva lékaře, 
banky, nutnost jednání s advokátem či potřeba 
úředního jednání.    

Hana Kunešová, PR školy

Škola Štefánikova je stále jediná v republice,
která tento obor vyučuje na své VOŠ
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Naše divadlo nechybělo ani u setkání, které 
se uskutečnilo v prvním červnovém týdnu. 
Díky kovidu bylo setkání partnerů projektu 
Adopce na dálku z Indie dlouhodobě odkládáno. 
Arcibiskup Peter Machado, emeritní arcibiskup 
Bernard Moras a ředitel ASHA Charitable 
Trust P. Gabriel Christy Alexander z diecéze 
Bangalore přijali pozvání na oslavy 30. výročí 
Diecézní charity Hradec Králové v Koclířově 
a poté navštívili sedm českých škol zapojených 
do projektu Adopce na dálku - v  Hradci Králové, 
Smiřicích a Novém Bydžově. 

Setkali se také s českými dárci a veřejností 
v krajském městě Hradci Králové, 
v Třebechovicích, v Havlíčkově Brodě nebo 
v Dolním Újezdě u Litomyšle, kde si pro hosty 
z Indie připravili i bohatý doprovodný program 
ve spolupráci s místními hasiči. Indové zavítali 
rovněž na originální představení „Divadla Beze 
slov“ v podání našich neslyšících žáků Emeritní 
arcibiskup Bernard Moras byl ohromen 
vystoupením našich žáků. A my máme zase 
radost, že jsme u této krásné charitativní akce 
nechyběli. 

Den po představení se konala beseda s indickými 
hosty na naší škole. Studenti měli velký zájem 
dozvědět se, jaký je v Indii přístup k lidem se 
zdravotním postižením a jaké mají možnosti 
vzdělávat se. 

PR

Projekt: Adopce na dálku –
setkání s dárci v Královéhradeckém kraji

Vzácná návštěva z Indie
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Cukráři se připravují na Vánoce
Ve školním bistru naší školy mohou zákazníci ochutnat zákusky s adventními motivy. 

         Ivana Jiřičná
učitelka odborných předmětů cukrář
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Ondra stál u zrodu našeho Zpravodaje 
a  postupně  jeho  grafiku  povýšil  až  do 
současné  podoby.  Od  začátku  se  mi  s  ním 
spolupracovalo  a  stále  spolupracuje  dobře 
a vždy jsem si vážila a vážím jeho pracovitosti, 
odpovědnosti  a  tvůrčích  nápadů,  které  při 
každém novém zlomu dalšího čísla přinášel. 
V  médiích  pracuji  více  jak  40  let  a  věřte 
mi,  že  mám  za  sebou  mnoho  podobných 
spoluprací  s  profesionálními  grafiky  a  vím, 
jak náročná je to práce a jakou stopu každý 
uznávaný grafik za sebou zanechává. Ondra 
ji  zanechává  hodně  hlubokou,  kvalitní 
a nepřehlédnutelnou. S radostí  jsem uvítala 
jeho souhlas zveřejnit i našim čtenářům část 
rozhovoru s ním a děkuji celé redakční radě, 
že  souhlasila.  Škola  má  být  proč  na  svého 
studenta hrdá. 

              Hana M. Kunešová
       

Za velké bouře vnímat skrze zavřené oči 
minimum světla, cítit chladný déšť bubnující 
o kůži a prudké vibrace hromů prostupující 
plícemi. Aniž byste slyšeli jediný zvuk, 
můžete se opájet přírodou v její plné kráse 
a syrovosti, v její uchvacující moci. Můžete 
stanout po jejím boku, doširoka rozevřít 
náruč a stát se součástí věčnosti. O tom, 
a ještě o něčem si budeme povídat s Ondrou 
Holubcem, 

Lidé málokdy narazí na osoby s výrazným 
sluchovým postižením, takže to zákonitě vyvolává 
zvědavé otázky. Mohl bys pro začátek nějak 
zhruba popsat, jaké a popřípadě čím způsobené 
potíže máš?

Mám od narození těžkou oboustrannou 
senzorineurální ztrátu sluchu, 99 % dle 
Fowlerovy stupnice. Přesněji řečeno je nitroušní, 
problémy se tedy nacházejí v hlemýždi na 
sluchových buňkách. Nebrání to ovšem vnímání 
okolního světa a lidí zbývajícím procentem.
Fór je v tom, že díky kvalitním naslouchátkům 
slyším přibližně to samé, co ostatní lidé. Ztráta 
je ovšem příliš vysoká na to, abych fungoval 
jako běžně slyšící člověk – rozhodně je problém 
s příliš nízkými nebo vysokými frekvencemi. 
V tomto případě platí rovnítko čím vyšší ztráta 
je, tím hůře se s naslouchátky rozeznávají slova 
a některé zvuky.

K domluvě nepoužíváš znakový jazyk, za to 
výborně odezíráš. Jaké to je? Co vidíš na lidech, 
když mluví?

Odezírání mi výrazně pomáhá s porozuměním, 
není to ovšem tak černobílé, jak se na první 
pohled může zdát. Při diskusi s lidmi se snažím si 
dopředu pro danou osobu sestavit jakýsi seznam 
možných použitých slov na základě předchozích 
zkušeností nebo právě probíhající diskuse, podle 
věku, pohlaví, typu práce nebo emocí ve tváři. 
Tohle všechno mi dává dohromady obrázek 
potřebný k pochopení sdělení, ale někdy to 
prostě nestačí. Takže nejsou to jenom rty – tvář 
dělá člověka. Doslova.

Jaký je svět bez zvuků? Bezpochyby je bohatší 
v jiném směru. To, co pro ostatní znázorňují zvuky, 
mohou být vůně, doteky, pohledy… 

Ukázka z rozhovoru s grafikem našeho
zpravodaje a bývalým studentem školy 

BcA. Ondřejem Holubcem
Ondra je studentem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na 

Západočeské univerzitě, letos obhájil titul BcA.
a pokračuje v magisterském programu
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... Můžeme něco podobného zažít v němém filmu?

Já nosím naslouchátka po celou dobu s výjimkou 
noci. I po jejich sundání mám někdy takzvané 
fantomové slyšení – víš, jaký zvuk vydávají 
věci, pokud jsi jej slyšel dříve a pokaždé si ho 
při používání předmětů nevědomky přehrávám. 
Třeba řinčení příborů o talíř, ačkoliv vím, že to 
bez pomoci prostě vnímat nemůžu. Pro představu 
například výstřel z pistole v cca dvoumetrové 
vzdálenosti slyším bez naslouchátek jako šepot.

Pokud si vypnu naslouchátka, pak ano, dá se 
mluvit o němém filmu doprovázeném občasným 
zábleskem vysvětlujícího textu v podobě psaní 
do poznámek nebo na různé chatovací aplikace. 
Zkus se podívat na nějaký film a vypni si u toho 
zvuk, dopadne to podobně. Víš, že tam je nějaké 
pozadí, ale složka zvuku je prázdná, bez něj 
ztrácíš část prostorové orientace. Obraz se 
stává plochým, na ulici chybí zabouchnutí okna, 
ačkoliv vidíš, jak jej někdo zavírá. Zakašlání, 
smrkání, zvuk zakopnutí… zvuk prohlubuje 
zážitek z vnímání.

Pokud to jde, tak naslouchátka nesundávám 
ani nevypínám. Je dost velkým komfortem mít 
sluch, nemusíš pak tolik napínat své rezervy pro 
fungování v nebezpečném prostředí.

Každým rokem jezdím na tábor, kde se 
oddávám své nejoblíbenější chvíli. Mít sundaná 
naslouchátka za velké bouře a vnímat skrze 
zavřené oči pouze minimum světla, cítit chladný 
déšť bubnující o kůži a prudké vibrace hromů 
prostupující plícemi.

S takovou poetičností se určitě pojí i tvá 
fotografická vášeň. Dokázal bys přiblížit svou 
tvorbu?
 ..….

Poznámka šéfredaktorky:
Odpověď na tuto otázku a celý rozhovor si 
můžete přečíst a stáhnout na odkazu zde.

Poznámka Ondřeje Holubce:
Níže přiložené fotografie pocházejí ze série 
Noční  mlhy  v  Plzni. Primární téma mého 
zaměření v této době už spočívá hlavně v nočních 
mlhách, které po nocích lovím. Výsledky své 
práce přidávám na svůj instagram nocni_mlhy, 
kde k fotkám občas dodávám i okolnosti jejich 
vzniku.

Ukázka z rozhovoru s grafikem našeho
zpravodaje a bývalým studentem školy 

BcA. Ondřejem Holubcem
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Úsek VOŠ prezentoval studijní program Tlumočnictví českého znakového jazyka na brněnském 
veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Studentky 3. ročníku zde plnily část své odborné 
praxe - s podporou tlumočníka ze školního tlumočnického týmu zprostředkovávaly veškerou 
komunikaci zájemců o studium s našimi neslyšícími vyučujícími. Věříme, že propagační akce byla 
úspěšná a můžeme se těšit na řadu nových uchazečů o studium!

Iveta Kalousková
     tlumočnice českého znakového jazyka

VOŠ
Prezentace studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka
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U příležitosti módní přehlídky v Petrofu u nás v Hradci Králové jsme vytvořili sladké i slané pokrmy 
na raut: zákusky, koláče a více typů slaných kanapek. Jsme na své žáky velice hrdi.

      Markéta Moníková
učitelka odborného výcviku u cukrářů

Přehlídka v Petrofu
Ukázka šikovnosti našich budoucích cukrářů a kuchařů
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Naši žáci oboru cukrář, cukrářské práce se zúčastnili soutěže kouzlení z perníku. Z důvodu 
kovidové situace se soutěž konala v říjnu roku 2021 v malém počtu škol v Nové Pace – jednalo se 
pouze o 3 školy. Byli jsme moc rádi, že jsme byli mezi pozvanými školami. Exponát je celý vyrobený 
z perníkového těsta.                                                                                                                          Ivana Jiřičná

učitelka odborného výcviku 
a odborných předmětů cukrář

Soutěž kouzlení z perníku
Výrobek dostal čestné uznání
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V dubnu byly naše žákyně na soutěži kouzlení z perníku. Soutěž pořádá každoročně gastronomická 
škola v Nové Pace. Perníčky zdobily žákyně přímo na místě, a to před zraky návštěvníků soutěže. 

Klára Kaplanová se umístila na prvním místě. Získala zlatou medaili a pohár za první místo.

Ellen Emanovská vysoutěžila bronzovou medaili. 
         Ivana Jiřičná

učitelka odborných předmětů cukrář

Soutěž kouzlení z perníku
Zlatá a bronzová medaile jsou výsledkem účasti na soutěži 
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Projektový den se uskutečnil v květnu tohoto 
roku. Pod vedením odborné lektorky byli žáci 
vedeni od modelace hlavy těla až po dokončení 
celé figurky. Modelaci figurky skřítka si studenti 
z I. CU a II. CU oboru cukrář velice užili. Všem 
se skřítek povedl. Tato práce byla a je všem 
motivací do dalších cukrářských projektů.

 Markéta Moníková
učitelka odborného výcviku

Projektový den na učilišti
Modelování figurky v režii budoucích cukrářů
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Tvůrčí den byl rozdělený na 2 části:
 a) Praktická část pod vedením Vladimíra 
Rašky, učitel odborných předmětů dřevařských 
oborů
 b) Výroba krmítek pod vedením 
a dozorem Richarda Šrámka, učitele odborného 
výcviku a Kláry Divišové, učitelka odborných 
předmětů oboru Umělecký truhlář

1. Les, dřeviny – vlivy na dřeviny, výživa,
    rozmnožování
    Druhy, zástupci, znaky 
    Poznávačka dřevin

2. Řez kmenem stromu – co lze vyčíst na řezu,
    vlastnosti a vady dřeva
    Druhy dřeva, zástupci pro použití v průmyslu
    Poznávání druhů dřevin 

3. Zpracování dřevní hmoty – výrobky
    z kmenů dřevin
    Řezivo, ostatní produkty pilařských podniků
    Výrobky dřevařských podniků

4. Výroba ze dřeva – nábytkáři, stavebně
    truhlářská výroba
     Ruční kusová výroba a rozdíly proti hromadné
    výrobě
    Aspekty ovlivňující cenu a kvalitu výrobků

Teoretická část byla zaměřena na surovinu, se 
kterou pracují truhláři. Základem je alespoň 
základní druhy poznat. Toho se týkala první 
část. 

Ve druhé části byl přiblížen pohled na řez 
kmenem v příčném směru. Každý pozná 
letokruh, ale při podrobném zkoumání můžeme 
říci, jaké podmínky během svého života strom 
měl. Podle vzniklých vad se potom dřevo 

využívá pro různé účely. Pokud je správně rostlé, 
bez vad, pak splňuje pevnostní potřeby a je 
nejlepší pro zatěžované části výrobků. Pokud 
má různé vady struktury dřeva, nebo přirozené 
barevné přechody, využijeme tyto zvláštnosti 
pro esteticky zajímavé části výrobků. Ze zbytků 
se vyrobí konstrukční desky dřevotřískové, 
nebo dřevovláknité. To bylo náplní třetí 
části projektového dne. Předvedli jsme na 
videoukázce a na fyzických ukázkách výrobu 
řeziva – podélně rozřezaný kmen stromu se 
tak nazývá. Výroba dýh byla dalším tématem, 
které jsme prezentovali teoreticky a výrobky 
prakticky. 

Poslední část projektu se týkala rozdílů mezi 
malovýrobou kusových výrobků a sériovou 
výrobou. Je na každém zákazníkovi, nebo 
zadavateli zakázky, jak si zařídí své bydlení, 
na čem bude sedět a kde bude spát. Specialisté 
jsou schopni vyrábět co kus, to originál, 
velkoproducenti sypou výrobky spotřební, 
unifikované. Je pak na rozhodnutí každého, 
zda bude hledět na cenu, nebo si nechá vyrobit 
nábytek „s historií“, to znamená ze dřeva stromu, 
který sázeli jeho předci ve vlastním lese.

Jedná se o ruční opracování připraveného 
smrkového dřeva, vyzkoušení základních 
truhlářských dovedností s pilkou a dlátem. 
Výsledkem je radost z hotového výrobku, který 
si žáci odnesli domů.

Cílem akce je seznámení žáků s oborem,
s materiály a postupy při dřevovýrobě. 

       Vladimír Raška
učitel odborných předmětů

                dřevařských oborů

Projektový den – DŘEVO,
VÝZNAM PRO ČLOVĚKA

Projektový den byl připraven pro 9. třídy ZŠ Logopedické

Kunesova
Přeškrtnutí

Kunesova
Vkládaný text
učitelky

Kunesova
Přeškrtnutí

Kunesova
Vkládaný text
bylo
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Projektový den – DŘEVO,
VÝZNAM PRO ČLOVĚKA
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Na základní škole pro sluchově postižené se 
opravdu nemáme čas nudit. Pro naše žáky 
připravujeme spoustu zajímavých akcí na půdě 
školy i mimo ni. Pryč jsou doby distanční výuky, 
kdy jsme byli uzavřeni doma a my znovu máme 
možnost naplno rozjet vše, co nás baví, co nám 
přináší nová poznání a kdy můžeme upevňovat 
svá přátelství. Výuka není jen biflování se 
slovíček, nazpaměť se učit vyjmenovaná slova 
a psát testy. Na naší škole vše naplno a pořádně 
prožijeme a ještě si přitom užijeme. 

Tak třeba v rámci adaptačního týdne, který 
se uskutečnil hned na začátku září, se naši 
žáci rozdělili do několika skupin a zúčastnili 
se různých akcí. Například návštěvy Muzea 
východních Čech, služebny profesionálních 
ale také dobrovolných hasičů. U nás je úplnou 
samozřejmostí pohyb, protože pohyb je pro 
naše zdraví i duševní svěžest důležitý. Vedeme 
naše žáky ke sportu, a tím v nich budujeme 
k němu kladný vztah. A že se nám daří, o tom 
svědčí výsledky na každoročních sportovních 
hrách, turnajích a závodech, kterých se 
pravidelně zúčastňujeme. V zimě si užíváme pro 
změnu radosti z bruslení. Už nyní plánujeme 
a připravujeme se na lyžařský výcvik, a to hned 
v první části nového roku.

A v neposlední řadě připravujeme různé projekty. 
V říjnu jsme pro žáky připravili nabídku 
workshopů, která byla široká a dá se říci, že 
i hodně zajímavá. Žáci si mohli sami vybrat, 
kterých workshopů se zúčastní a o zájemce 
nebyla nouze. Však si také vyberte: od zábavné 
fyziky, přes vaření a sport, až po únikové hry 
a návštěvu mýdlárny a mnoho dalšího.

Vedle všech výše uvedených aktivit mají 
jednotlivé třídy ještě spoustu svých zajímavých 
aktivit a výletů. A tak vám nabízíme krátký 
vhled přes připojená vybraná fota. My se při 
učení fakt nenudíme.

                               Bc. Vladimíra Lišková
                                 speciální pedagog a

          odborný garant ZŠ pro první stupeň

Podzimní aktivity a workshopy
na základní škole 

K nudě máme daleko
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Festival Kolín - květen

Mluvíme o pohybovém divadle, kde se mísí 
pantomimické prvky s rytmikou tanečního a baletního 
projevu. Divadlo vzniklo při škole VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ 
Štefánikova Hradec Králové, kde se vzdělávají děti 
s vadami sluchu. Na umělecké scéně působí více jak 
20 let. Jedná se o jediné divadlo tohoto druhu u nás 
i v Evropě. Ve svých začátcích byl soubor složen 
z poloviny neslyšících a z poloviny slyšících. Práce ve 
spojení s hudbou byla rychlejší a pro neslyšící malé 
umělce snáze uchopitelná. Děti se cítily rovnocenně, 
pomáhaly si a hudba se stala spojovacím mostem 
obou skupin. 

 V současné době soubor sestává výhradně ze sluchově 
postižených. Veškerá pohybová průprava probíhá 
v souladu s hudbou. Soubor lze označit za průtokový, 
tzn., že každý rok se začíná znovu. Členové souboru 
dostudují, odejdou ze školy, tím i ze souboru a tento 
je doplňován nově příchozími dětmi a žáky. Jedná se 
o náročnou, individuální, ale inspirující práci, která 
přílivem nových členů souboru vnáší jedinečnost do 
tvůrčí činnosti. 

„FURIANTI“
Etuda je postavena na filosofii slova – náfuka, vejtaha. 
Její aktéři jsou zdatní chlapci, kteří cítí hudbu 
a v hereckém projevu se stále zdokonalují adekvátně 
své jedinečnosti. Z obsahu etudy lze divácky navnímat, 
jak záměrně staví na odiv své sebevědomí, předvádějí 
se, musejí mít ve všem pravdu, i kdyby ji neměli, tak 
ve své komunitě chtějí být stále první, mít poslední 
slovo. 

„TICHO“
Etuda je založena na uchopení a vnímání pojmů ticha 
a hluku, které se mohou v okrajových intenzitách 
překrývat. Dominantní postavou se stává chlapec Erik, 
sluchově postižený, který výrazně cítí rytmiku, miluje 
bubny a projevuje se tím, že tluče do všeho, kam se dá. 
Otázkou je: spojí ho hudba s jeho okolím? Zpočátku lze 
vnímat, jak své okolí ruší a vyvolává nechuť. Postupně 
ho kolektiv začíná přijímat a aktéři se za doprovodu 
Erikových bubnů realizují formou ladného pohybu, 
společně souzní.            Eva Kuršová, umělecká vedoucí

Na festivalu bodovaly dvě etudy: FURIANTI a TICHO



23

Naše divadlo nechybělo ani na jedné z výše 
jmenovaných aktivit a přidat bychom mohli i další 
akce v letošním roce, na kterých se naši neslyšící 
umělci (žáci i pedagogové) prezentovali a důstojně 
hájili barvy školy.

Za tvrdou dřinou všech členů stávajícího 
souboru, za stálými a dokola opakujícími se 
zkouškami, za stále obnovujícím se repertoárem 
i vedením divadla hledejme jedinou osobu – 
uměleckou vedoucí, scénáristku, režisérku, 
hudebního mistra, návrhářku kostýmů, 
švadlenu i řidičku paní Evu Kuršovou. Dáma, 
která překročila sedmdesátku, svou vitalitou, 
vždy dobrou náladou a tahem na bránu 
zahanbí nejednoho padesátníka. Nedivme se, že 
divadlo na všech scénách, kde se objeví, sklízí 
zasloužený obdiv, potlesk, často ovace ve stoje 
a uznání. Naši neslyšící malí i velcí umělci (6 
až 20 let) rozdávají radost a dokazují nám všem, 
že život je krásné žít i s hendikepem. Pohybové 
divadlo je jedna z mnoha dalších mimoškolních 
aktivit, kterými se děti s hendikepem sluchu učí 
být rovnocennými slyšícím vrstevníkům a ve 
svých dovednostech je i převyšovat. Zvyšují si 
svoje sebevědomí, a tím i ostatních neslyšících. 
Ohlédnutí za skoro 30 lety činnosti divadla 
by vydalo ne na jeden, ale mnoho hodinových 
pořadů.

Jedinečnost divadla spočívá v tom, že noví 
členové rok co rok střídají staré mazáky, kteří 
opouštějí školu jako hotoví mladí lidé v rámci 
ukončení školní docházky a odcházejí na další 
studia či přímo do profese. Jedinečnost divadla 
umocňuje fakt, že se s největší pravděpodobností 
jedná o jediné amatérské divadlo svého druhu 

v Evropě ne-li na světě. Žádné další jsme nenašli. 
A že jsme zjišťovali na hodně místech i v mnoha 
směrech. Jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto 
Zpravodaje, letos se podařilo získat pro divadlo 
i ochrannou známku, aby se zabránilo zneužití 
dobrého jména divadla v budoucnu. 

Vánoční vystoupení v magický den 12. 12. 
2022 na scéně profesionálního divadla DRAK 
v Hradci Králové znovu nezklamalo nikoho 
z přítomných. Průvodní slovo se jen linulo, 
jedna etuda střídala druhou, diváci ani 
nedýchali u etudy Ticho, bouřili při etudě Cesta 
kolem světa a závěrečný irský tanec opět ukázal 
bravuru pohybu a přesnost kroků neslyšících 
tanečníků v souladu s rychlou hudbou. Zmiňuji 
jenom zásadní tři místa, ale každá z celkových 
15 etud tohoto představení by si právem 
zasloužila naši pozornost. Ze zkušenosti už vím, 
že každé představení tohoto divadla nadzvedne 
ze sedadel nejednoho diváka. Také vím, že 
sebe lépe vyjádřený popis jednotlivých etud 
představení nenahradí osobní prožitek. Zkrátka 
a dobře: vystoupení našich dětí je nutné vidět 
a doprovodnou hudbu slyšet a prožít! Děkujeme 
za krásu pohybu a těšíme se na další umělecké 
zážitky. 

Adéla Sehnoutková
a Hana M. Kunešová

Divadlo Beze slov se stává fenoménem na české 
divadelní – pantomimické scéně

Festival Regiony, festival divadel v Žižkovském divadle v Praze, indický 
kardinál na návštěvě diecéze v Hradci Králové, Jičín - město pohádky 

i každoroční vánoční představení - to vše je Divadlo Beze slov
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Koláž fotografií pořízených z několika
vystoupení Divadla Beze slov
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V mateřské škole se děti s vadami sluchu 
vzdělávají ve 2 věkově heterogenních pracovních 
skupinách – skupině dětí nedoslýchavých a 
skupině dětí neslyšících. V průběhu hlavního 
výchovně vzdělávacího bloku jsou neslyšící děti 
vedeny k přirozenému osvojování si českého 
znakového jazyka neslyšící učitelkou. A naopak: 
děti nedoslýchavé jsou vedeny slyšící učitelkou 
k sluchovému vnímání a správné artikulaci při 
vyvozování slabik a slov. 

Obě pracovní skupiny jsou nepřetržitě 
seznamovány s kulturou Neslyšících a pracují 
s autorským bilingválním a bikulturním 
vzdělávacím programem mateřské školy. 

Koncem letošního roku do naší školy zavítala 
ministerská návštěva z MŠMT, která měla 
možnost projít výukou jak na základní škole, 
tak i na střední, ocenila vybavenost učiliště a 
zdržela se i ve výuce budoucích tlumočníků do/z 
ČZJ na VOŠ. Celkový dojem zástupců škol, které 
se také věnují vzdělávání dětí s vadami sluchu 
od útlého jejich věku, ocenili výukové programy, 
práci s dětmi a zvláště pak prostředí celé školy 
a jednotlivých jejích úseků uzpůsobených 
a přizpůsobených právě dětem, žákům a 
studentům s vadami sluchu. Chvála i ocenění 
práce potěšili všechny pedagogy i pracovníky 
školy. 

Kolektiv učitelů MŠ

Rámcový vzdělávací program 
I naše děti v MŠ jsou vzdělávány prostřednictvím

tohoto programu pro běžné MŠ

Kunesova
Přeškrtnutí

Kunesova
Vkládaný text
za programu vložit = stejně jako slyšící děti v běžné MŠ

Kunesova
Přeškrtnutí

Kunesova
Vkládaný text
systému práce s dětmi potěšily 
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Žáci 2. a 3. ročníku učebního oboru Truhlář 
vyrábějí pro naši mateřskou školku z bukového 
dřeva židličky ve dvou velikostech. Je to zakázka 
veliká, více jak 40 židliček. Žáci si vyzkouší všechny 
dovednosti a zručnosti jak s ručním nářadím, tak 
na všech strojích v našich dílnách. Je důležitá 
vzájemná spolupráce, přesnost a preciznost, aby 
každá židlička byla stejně pěkná a funkční. Je to 
vynikající průprava do budoucího zaměstnání 
našich truhlářů.

Richard Šrámek
   učitel odborného výcviku

Truhláři z učebního oboru truhlář 
Výroba židliček pro naše nejmenší v MŠ

Kunesova
Lístek s poznámkou
za tečkou odrazit další větu

Kunesova
Přeškrtnutí

Kunesova
Vkládaný text
pro budoucí
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V dubnu letošního roku vyhlásil Královéhradecký 
kraj soutěž o logo pro zimní olympiádu dětí 
a mládeže ČR 2023 (ODM 2023). Pod vedením 
Kateřiny Zelingerové se žáci střední školy 
zúčastnili a do soutěže poslali svoje návrhy, které 
vytvořili během odborného výcviku. V průběhu 
května proběhlo vyhodnocení soutěže, do které 
se zapojilo 80 žáků z 19 škol z Královéhradeckého 
kraje, kteří zaslali 101 návrhů. 

Naši žáci, Artur Absolon a Denisa Felcmanová, 
byli vybráni jako jedni z patnácti nejúspěšnějších 
autorů návrhu loga ODM 2023. 

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 29. září 
na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 
spolu s výstavou nejúspěšnějších návrhů. 
Spolu s ostatními žáky jsme byli podpořit naše 
nominované a sdílet s nimi jejich úspěch. Máme 
velikou radost, protože se naši žáci prosadili 
mezi slyšícími vrstevníky navštěvujícími školy 
hlavního vzdělávacího proudu a ověřili si, že 
jim v dalším životě mohou směle konkurovat. 

Mgr. Kateřina Zelingerová 
             učitel OV

Soutěž o vítězné logo pro zimní olympiádu dětí 
v roce 2023

Mezi 15 vybranými návrhy nechyběli ani naši žáci 

Artur Absolon Denisa Felcmanová
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Pořadatelem byla škola v Praze Ječné. Naše 
výprava celkově získala 12 medailí a 4 poháry. 
Tento úspěch je velmi důležitý nejen pro 
reprezentaci školy, ale především pro sportovce 
samotné. Měl jsem velkou radost z tak velkého 
úspěchu. Sportovcům a pedagogům, kteří je 
doprovázeli, patří velký dík za snahu a vzájemnou 
podporu. 

Věřím, že si podobný nebo snad ještě větší úspěch 
zažijeme i v tomto školním roce.  A kde se jubilejní 
40. ročník bude konat? Všichni se sejdeme ve 
Valašském Meziříčí.

Mgr. Zbyněk Rezek
speciální pedagog

vedoucí výpravy CSH SPM

Medaile:
Jonáš -    2. místo vrh koulí
Mikysa - 2. místo 100m + 1. místo skok do dálky
Čapek -   3. místo skok do dálky
Foltýn -  3. místo skok do výšky + 3. místo 1 500m
Chlapci (Jonáš, Foltýn, Čapek, Mikysa) - 1. místo 
štafeta 4x100m
Trejtnarová - 2. místo skok do výšky 
Brabencová - 2. místo hod oštěpem
Emanovská - 3. místo 100m

Poháry:
1. místo celkové hodnocení chlapci v atletice
3. místo celkové hodnocení dívky v atletice
2. místo v malé kopané (chlapci)  
3. místo ve volejbale (dívky)

Celostátní sportovní hry
sluchově postižené mládeže

39. ročník CSH SPM proběhl na konci června v Praze 
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57. Celostátní sportovní hry
sluchově postižených žáků v Praze

Sportovních her se účastníme pravidelně a jsme 
zvyklí, že se konají vždy v červnu. Letos byly tyto 
hry z organizačních důvodů odloženy na září, a to ve 
dnech 7. až 9. září 2022. 

Vždy se připravujeme v rámci sportovního kroužku, 
a tak jsme byli velmi dobře připraveni na červnový 
termín. Zaskočila nás zpráva o odkladu, protože přišly 
dva měsíce prázdnin. A tak jsme se hned na začátku 
školního roku pustili do tvrdého tréninku a intenzívně 
jsme začali trénovat, abychom se dostali zpět do formy.

Naše výprava se skládala z 8 kluků a 8 holek a 3 
pedagogů a společně jsme vyrazili do Prahy, kde se 
hry konaly. Hned po příjezdu jsme se vrhli do boje. 
Sára Polgárová vybojovala bronzovou medaili (50m 
prsa). Čtvrtek byl ve znamení atletiky a já jsem byl 
překvapený z výsledků našich žáků, protože jsme na 
poslední chvíli museli udělat nutné změny. V běhu 
na 60m získala Thu Thanh Duong zlatou medaili 
a smíšená štafeta skončila na 3. místě. V atletice 
se naše škola celkově umístila na 2. místě. Velkým 
překvapením pro nás byl výkon žákyně 5. třídy Vanesy 
Dunové, která v běhu na 800m  obsadila 5. místo. 

Ve čtvrtek odpoledne se hrály fotbalové zápasy, naše 
družstvo vyhrálo všechny zápasy ve skupině, a tak 
ze skupiny postupovalo z prvního místa. Také se 
hrály zápasy skupin v košíkové a podařilo se nám 
postoupit do finálové skupiny. Finálové zápasy fotbalu 
a košíkové byly na programu v pátek dopoledne.

Fotbalistům se nedařilo tolik jako v základní skupině, 
ale celkové 6. místo je pro nás také dobrý výsledek. 

Největší nervy přišly až při košíkové. Čtyři týmy - 
Plzeň, HK, Liberec, Ostrava se utkaly ve finálovém 
boji. Byly to nervy do posledního okamžiku a HK se 
podařilo vyhrát až díky propočtu výsledků v tabulce. 
A pozor! Hradec byl vyhlášen celkovým vítězem.

Důležité je, že dívky, které hrály o tuto zlatou medaili, 
se poprvé košíkové na sportovních hrách účastnily 
před 5 lety. Tehdy neměly žádné zkušenosti a prohrály 
vše. Byly tehdy velmi smutné a já jsem jim slíbil, že 
budeme dřít a za 5 let vyhrajeme zlatou medaili a... 
Podařilo se! Přesně za 5 let jsme obsadili první místo. 

Všechny naše výsledky znamenaly, že jsme v celkovém 
hodnocení škol obsadili 2. místo, a tak jsme z Prahy 
odjížděli zcela spokojeni.

MgA. Bc. et Bc. Jiří Procházka
speciální pedagog

vedoucí výpravy CSH SPŽ

V celkovém hodnocení jsme obsadili krásné druhé místo
Přesně za 5 let máme zlato v košíkové dívek

Kunesova
Přeškrtnutí

Kunesova
Vkládaný text
jsme získali

Kunesova
Přeškrtnutí

Kunesova
Vkládaný text
jsme se stali vítězi.
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