
Asociace organizací neslyšících, 

nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.



Trocha historie..
• byla založena v roce 1992 jako servisní organizace 

zastřešující subjekty pracující ve prospěch sluchově 

postižených občanů ČR nebo jejich rodičů.

• Prezidentem byli:

1992 – 1997 Mgr. Ota Panský

1997 – 2002 Mgr. Věra Strnadová

2002 – 2013 Ing. Zdeněk Kašpar

2013 – 2017 Mgr. Petr Vysuček

2017 - ? Pavlína Spilková



Současný tým
• Pavlína Spilková, 

(Statutární zástupce ASNEP, z. s.)

• Mgr. Petr Vysuček, 

(Viceprezident ASNEP, z. s.)

• Bc. Denisa Vacková, DiS., 

(Tajemnice ASNEP, z. s.)

• Revizní komise: Jaroslav Paur, Ota Pačesová, Jan Borovanský

http://www.asnep.cz/pracovnici/
http://www.asnep.cz/pracovnici/
http://www.asnep.cz/pracovnici/


Poslání a cíle..
• Základním posláním ASNEP, z. s. je umožňovat 

zástupcům subjektů pracujících ve prospěch sluchově 

postižených lidí nebo jejich rodičů, aby se pravidelně 

setkávali. Organizace zastupující občany různých 

sluchových vad a tedy i různých zájmů tak mají možnost 

navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit 

život sluchově postižených občanů.

• ASNEP, z. s. je organizace zastupující občany různých 

sluchových vad a tedy i různých zájmů. Členské 

organizace mají možnost prostřednictvím ASNEP, z. s. 

navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit 

život sluchově postižených občanů.



Řádní členové
(spolky)

• AUDIOHELP

• Informační centrum 

přátel a rodičů 

sluchově postižených

• Jablíčko dětem

• Klub přátel červenobílé 

hole

• Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých v ČR

• Trojrozměr – Brněnské 

centrum českého 

znakového jazyka

• Evoluce – Jihočeské 

centrum ČZJ

• 3Dimenze – Moravské 

centrum znakového 

jazyka

• Czech deaf youth

(CDY)



Přidružení členové 
(ústavy)

• Česká unie neslyšících

• PEVNOST – České 

centrum znakového 

jazyka

• Česká komora 

tlumočníků znakového 

jazyka

• Plzeňská unie 

neslyšících

• ORBI PONTES

• Hradecké centrum pro 

osoby se sluchovým 

postižením

• Centrum služeb pro 

neslyšící a 

nedoslýchavé

(Ostrava)



Komise patřící ASNEPu
• EKOTN – Expertní komise pro řešení otázek tlumočení 

pro neslyšící (nemáme předsedkyni)

• KST – Komise pro skryté titulky (p. Strnadová)

• EKOV – Expertní komise pro otázky vzdělávání 

(p. Hronová- Cíchová)

• LK – Legislativní komise (sl. Havlová)

• EKSP – Expertní komise pro sociální práce 

(p. Macurová)

DOTAZY, STÍŽNOSTI, PŘÁNÍ atd. nejlépe poslat na 
centrální e-mail: asnep@asnep.cz.



Zákon o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob do českého znakového jazyka

• Schválen poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 21. 5. 1998.

• Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity realizovalo překlad 
Zákona o komunikačních systémech neslyšících a 
hluchoslepých osob do českého znakového jazyka.

• Materiál je dostupný na odkazu:

www2.teiresias.muni.cz/hybridb ook/book/zakon-155.

• Jedná se o formát hybridní knihy třetí generace, což je 
speciální publikační formát, který obsahuje text v psaném 
(českém) jazyce + text/video v (českém) znakovém jazyce + 
zvukový záznam mluveného (českého) jazyka.

• Vedle toho vznikl také samotný záznam jen ve znakovém 
jazyce, který najdete na odkazu na 
YouTube https://youtu.be/Zxi_wwKTHhI.

http://www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/book/zakon-155
http://youtu.be/Zxi_wwKTHhI


Mezinárodní den neslyšících
• pravidelně předposlední sobotu v měsíci září dle 

WFD (světová federace neslyšících)

• letos bylo 23. 9. na Karlínském náměstí



Časopis 
GONG

• Časopis sluchově postižených GONG byl 

celostátním čtvrtletníkem, který vycházel od roku 

1972.

• Bohužel ukončen v prosinci r. 2016 z finančních 

důvodů, ale budeme zkoušet o obnovení.



Zprávy v českém znakovém 
jazyce

• Zpravodajská relace pro spoluobčany se sluchovým 

handicapem – Souhrn nejdůležitějších událostí 

uplynulých hodin doma, v zahraničí i ze světa 

neslyšících.

• Každý den na ČT2 v 19:50.

• Kontakt: zpravy.neslysici@ceskatelevize.cz

mailto:zpravy.neslysici@ceskatelevize.cz


To je ode mě vše 
a děkuji všem.



Nyní prostor na diskusi a dotazy.



ASNEP, z. s.
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8

www.asnep.cz

https://www.facebook.com/ASNEP.cz/ 
asnep@asnep.cz

spilkova.asnep@gmail.com

http://www.asnep.cz/

