konference

Konference INSPO 2014 ve znamení informačních
a komunikačních technologiích (ICT)
Konference nabídla prostor pro sdílení
zkušeností lidí s handicapem. Letošní čtrnáctý
ročník se konal tradičně v měsíci březnu
v prostorách Kongresového centra v Praze

Z

účastnil se jí rekordní počet účastníků z celé
republiky, kterých bylo přes tři sta. V předsálí
bylo k vidění to nejzajímavější ze světa moderních technologií, které pomáhají handicapovaným lidem
v každodenním životě. Zaznělo na třicet přednášek. Mnozí
účastníci zhodnotili letošní náplň i průběh konference
jako nejlepší ze všech. Nabídla konkrétní inovační řešení
v pomoci daného handicapu, řadu užitečných kompenzačních pomůcek a technických vymožeností. „Těší mě, že
se nám podařilo představit řadu řešení pro lidi s různým
zdravotním postižením. Konference se poprvé tematicky
věnovala i uplatnění neurověd v praxi,“ zmínil Jaroslav
Winter, zakladatel a organizátor
konference INSPO. Účastníkům
byl představen vzdálený asistent
pro nevidomé uživatele. Unikátní
novinkou byla ústní myš usnadňující ovládání počítače a další
inteligentní kompenzační pomůcky. Poprvé se tlumočilo do českého
znakového jazyka a k dispozici byl
simultánní přepis mluvené řeči
na plátno ve všech třech sálech. Neslyšící účastníci měli
možnost sledovat simultánní přepis individuálně na zapůjčených tabletech. Konferenci zahájil svou přednáškou
o inteligentních kompenzačních pomůckách Ing. Mgr.
Petr Uličný zakladatel firmy: „Inteligentní domácnost
je možné vytvořit s pomocí modulu Mounth Mouse Intelligent krabičky, jejímž základem je jednoduchá instalace a ovládání běžných úkonů v domácnosti jako například
světel, ventilátorů, klimatizace, mobilního telefonu, počítače, televize apod. Všechno člověk může ovládat ústy,
svým dechem, skousnutím, dotykem, podle toho, jaké má
možnosti.“ Na pořízení pomůcky lze žádat příspěvek od
státu. Spoluúčast uživatele tvoří deset procent.
Velké pozornosti se těšil Mindball, unikátní švédský
přístroj, který funguje na principu EEG. „Jeho pomocí
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lze dosáhnout zlepšení logiky a paměti dlouhodobým
trénováním, zlepšení prostorové orientace, nebo práce
s textem a jazykem jak u lidí, tak i dětí po úrazech,
nemocech a mrtvicích. Naši klienti se často vracejí
do normálního života nebo se jejich život kvalitativně
zlepší,“ přiblížil funkčnost a využití přístroje Mgr. Tomáš
Zdechovský, zástupce firmy Commservis. Přístroj dokáže
rozvinout pět schopností: kreativní myšlení, koncentraci,
odstraňuje stresové stavy, zlepšuje proces učení a učí jak
lépe pracovat s mozkovou aktivitou.

Používání automatického titulkování pořadů představil ve
svém příspěvku Lukáš Záhoř, šéfproducent audiovizuální
služby Stream.cz. Krátce přiblížil použitou technologii,
ohlasy neslyšících diváků a plány do budoucna. Systém
použití polygrafu osvětlil Svatoslav Ondra ze střediska
Teiresiás: „Aplikace polygraf slouží k tomu, že textový
přepis určený sluchově postiženým není zobrazován
pouze na centrálním plátně v konferenční místnosti,
ale je přímo bezdrátově přenášen na tablety, které
mohou účastníci sledovat individuálně ve svých rukou.“
Teiresiás je Středisko
Masarykovy univerzity
pro pomoc studentům
se specifickými
nároky. Společné
studium neslyšících,
nedoslýchavých,

literární soutěž
ohluchlých a slyšících studentů
a pedagogů jako jeden ze základních rysů
oboru Čeština v komunikaci neslyšících
svým výstupem osvětlila Mgr. Andrea
Hudáková, Ph.D., ředitelka Ústavu jazyků
a komunikace neslyšících na FF UK.
Organizátory INSPO jsou sdružení BMI
a Křižovatka.cz, generálním partnerem je od letošního roku
Nadace Vodafone. Odborným partnerem technologické

Středisko Teireisiás, Do českého znakového
jazyka tlumočili v hlavním sále Jitka
Kubištová a Radka Faltínová. Přepis online
zajišťovali Simona Sedmihorská a Tomáš
Seidl. V dalších dvou sálech tlumočili
xxxxxxxx a přepisu se věnovali xxxxxxxxxx.
Ze všech přednášek budou pořízeny
videozáznamy a přednášky budou zveřejněny
Hana Marie Kunešová
na www.inspo.cz.

10. jubilejní ročník Literární
soutěže na téma Internet
a můj handicap

ocenila příspěvek od Jana Papáčka, neslyšícího autora.
Soutěžní texty hodnotila 10 členná porota v čele
se spisovatelkou Ivonou Březinovou. V letošním
roce příspěvky obsahovaly i negativní zkušenosti
s moderními technologiemi. Co
příběh, to originál. Za mnohým
se skrýval netušený talent
autora. Naše redakce v textech
zaznamenala volání po lidské
soudržnosti. Málo platné:
sebelepší technika nemůže
nahradit teplo lidské ruky, hřejivé slovo a vědomí,
že člověk s jakýmkoli handicapem má právo být
plnohodnotným členem společnosti, ve které žije. Milou
tradicí pro náš časopis je zveřejnění námi oceněného
příspěvku.
Hana Marie Kunešová

Do soutěže se přihlásil rekordní
počet autorů a porota hodnotila
celkem 68 dodaných příspěvků.

V

ítězem se stal nevidomý Jan Gregorek
a jako první v dosavadní historii soutěže obdržel
10 000 korun. Autoři, kteří se umístili na druhém
a třetím místě, získali tablet. Zvláštní cenu časopisu
Vozíčkář si odnesla vozíčkářka Ladislava Blažková a cenu
časopisu Můžeš nevidomý Lukáš Hosnedl. Naše redakce

literární příspěvek
Bylinky jsou nesmrtelné

Přijedu domů ze zaměstnání,
odložím sluchadlo na stoleček,
přečtu si nové číslo časopisu
Gong. Kdosi zvoní dole u dveří.
Neslyším zvonění, ale světélko
návštěvu signalizuje. Jdu otevřít.
Za dveřmi stojí mladá panenka
v červeném kabátku a cosi zřejmě
úžasného mi sděluje. Odpovídám:
„Jsem neslyšící.“ Mladá dáma
omluvně a ve zřejmých rozpacích
říká: „Pardon.“ Najednou se
otočí a peláší pryč. Je mi to líto.
Většinová společnost ještě stále
neumí komunikovat se zdravotně
postiženými. Se sluchadlem slyším,
ale hrozně špatně. Moje obvodní
lékařka mi píše do papírů: neslyšící,
i když by měla psát těžce sluchově
postižený. Jsou situace, kdy můžu
jen smutně koukat.
Po odpočinku si nasazuji opět
sluchadlo, sedám na kolo a jedu
do knihovny na internet. Cestou mi
zvoní mobil a zase mi kdosi nabízí

úžasné produkty. Stačí říci: „Jsem
neslyšící,“ a rázem mám klid.
Internet v knihovně je výborná
věc. Vše, o co se člověk zajímá,
tam najde. Lze s ním pracovat
i při vypnutém zvuku. Když
vyřídím, co potřebuji, vracím se
z rušné knihovny od všemocného
internetu na svou malou zahradu
na chalupě u lesa. Vítá mne bylinka
šalvěj přeslenitá neboli babské
ucho. Říká se: „Kdo chce dobře
žít, měl by šalvěj pít.“ Bylinky
jsou nesmrtelné. Díky internetu
nacházím různé detaily z jejich
života. Ušetřím čas, odpadá
dlouhé vyhledávání v různých
herbářích a odborných příručkách.
Neznámou bylinu nafotím pomocí
mobilu a internetem pošlu k určení
třeba do oblíbeného Receptáře.
Různé zkušenosti s bylinkami
lze sdílet i pomocí sociální sítě
Facebook. Internetu se není třeba
bát.
Doplníme jméno autora

Jan Papáček
Voňavé bylinkové veršovánky
Koho duše stůně,
toho vyléčí levandule vůně.
Voňavá meduňka,
pro spánek peřinka.
Měsíček jako sluníčko,
potěší člověka zdravíčko.
Z máty čajíček,
je jako jarní větříček.
Aby kořínek života vydržel,
pěstujte kadeřavou petržel.
Kdo pěstuje libeček,
není žádný blbeček.
Pampeliškový med léčí kašel hned.
Papej mrkvičku,
budeš vidět hvězdičku.
Šanta kočičí zahrádku nezničí.
Není bylina, aby na něco nebyla.

4-6/2014 GONG 39

