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Všechny aktivity jsou nastaveny tak, aby si je užili jak slyšící, tak neslyšící návštěvníci.
HLAVNÍ PROGRAM NA PÓDIU

Herec Jaroslav Dušek společně s neslyšícími moderátory provede návštěvníky celým festivalem. 

Návštěvníkům se představí osobnosti z komunity neslyšících, pražské organizace zajišťující kurzy 

českého znakového jazyka i tlumočení hudby do českého znakového jazyka.

MINIKURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

Prezentace pražských organizací, které poskytují kurzy českého znakového jazyka. Návštěvníci 

budou mít příležitost se naučit několik základních znaků a frází od neslyšících lektorů.

ŽIVÁ KNIHOVNA

V Živé knihovně budou mít návštěvníci příležitost se osobně setkat a vést rozhovor se zástupci 

komunity českých neslyšících.

Nasloucháme neslyšícím

AKCE



INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

Cílem projektu NáZNAK je stavět mosty mezi slyšícími 

a neslyšícími pomocí interaktivní hry, kde si návštěvníci vyzkouší, 

jaké je to žít bez pomoci sluchu.

WORKSHOP/ZÁŽITKOVÁ HRA

Organizace NáZNAK připravila pro návštěvníky festivalu také workshopy, 

ve kterých se v rámci zábavného kvízu dozví mnoho zajímavostí ze světa 

neslyšících, vyzkouší si zvukotěsná sluchátka a komunikaci jen s pomocí gest 

a mimiky a naučí se přitom i základní znaky a perličky z českého znakového jazyka.

INTERAKTIVNÍ ČTENÍ PRO DĚTI

S Barborou Kosinovou si děti mohou společně přečíst pohádku o dinosaurech. Kromě 

čtení si Barbora pro děti připraví i různé úkoly a aktivity. Toto čtení je určené i pro nečtenáře.

ČTENÍ - JAROSLAV DUŠEK

Herec Jaroslav Dušek bude předčítat část knihy A proto skáču, která dává nahlédnout do světa 

Naokiho Higašidy, mladého muže s autismem.

POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ

Člen souboru NEPANTO, pantomimického souboru neslyšících, František Půlpán, představí divadelní 

ztvárnění pohádky O veliké řepě, která dá dětem stát se přímo součástí příběhu.

PROHLÍDKY DINOPARKU

Děti se z povídání průvodců dozví mnoho zajímavostí o životě dinosaurů.

VELIKONOČNÍ DÍLNY

Multižánrový festival se koná na Zelený čtvrtek, proto jsme pro děti připravili velikonoční dílny, kde 

si budou moci vytvořit výrobky spojené s těmito svátky a odnést si je domů na památku společně 

stráveného času.

FILMOVÝ KOUTEK

V prostoru Galerie Harfa můžete během celého odpoledne navštívit filmový koutek, ve kterém se 

filmové šperky představí odborník na historii neslyšících - Petr Pánek, a také mladí neslyšící filmaři 

z M.T.D..

Po celou dobu programu budou k dispozici tlumočníci českého znakového jazyka.

Den, kdy se setkají slyšící a neslyšící lidé, tentokrát bez bariér, předsudků a vymezování!


