Tisková zpráva

7. ROČNÍK DNE DYSLEXIE
DAR DYSLEXIE
vyhlašuje nezisková organizace
DYS - Umění a věda na podporu dyslektickým dětem

Motto: Každý máme právo, být sám sebou…
Oslavme světově ojedinělý Den Dyslexie.
Dnem dyslexie chceme oslavit všechny formy dys znevýhodnění: dyslexie (problémy se čtením),
dysgrafie (problémy s psaním), dysortografie (problémy s gramatikou), dyskalkulie (problémy s čísly a
počítáním), dysfázie (porucha vývoje řeči), dyspraxie (porucha motorických funkcí) a další. Dětí s dys
znevýhodněním stále přibývá, otázkou zůstává proč tomu tak je. Den Dyslexie vyzývá k tolerantnosti,
porozumění jinakosti a zároveň upozorňuje na originalitu těchto lidí, kterou také trvale podporuje.
Naším cílem je vyvolat diskuzi o problémech, které jsou na první pohled neviditelné, ale ve skutečnosti
zásadně ovlivňují životy lidí. Avšak jak už jsme mnohokrát zmínili, dyslexie a další dys znevýhodnění
nemají žádný vliv na inteligenci ani zručnost. Naopak tito lidé bývají velmi talentovaní a nadprůměrně
inteligentní, ačkoli jim školský systém a jiné normy (díky tomu, že neumí dokonale číst či psát) často
nedají vyniknout. Pojďme být sami sebou bez škatulek a tabulkování, pojďme chyby oslavit jako
originalitu a nebojme se předsudků a odsouzení.
Těmito slovy nezisková organizace DYS – Umění a věda na podporu dyslektickým dětem již
sedmým rokem vyhlašuje Den dyslexie. DEN DYSLEXIE, který dosud neexistuje nikde ve
světě, slaví jen děti v České republice.
Zakladatelka a výtvarná umělkyně Alena Kupčíková říká: „Snažíme se o popularitu tohoto
nelehkého bytí se znevýhodněním a všech forem dys, na jejichž klady se snažíme poukázat. Použila

bych slova začínající na písmeno I, které zároveň vypadá jako jednička a symbolizuje jedinečnost, což
nás přivádí k prvnímu I – INDIVIDUALITA, která je pro lidi s dys znevýhodněním stěžejní. Každý z nás
je naprostým a jedinečným originálem, navzdory INDISPOZICÍM. INTEGRACE je důležitá zejména
proto, aby se navzájem odlišní lidé, kteří nesplňují kritéria, tabulky či normy, mohli jeden od druhého
učit a a učili se spolu vycházet a komunikovat. IGNORACE. S ignorací se setkáváme, pokud jde o
opomíjení inteligence lidí s dys znevýhodněními. Přitom lidé, kteří umí krásně číst a psát, nemusí
oplývat jiným talentem. INDISKRECE je ukazování prstem na chyby jiných a posmívání se jim. Na
všechny tyto skutečnosti jsme poukazovali posledních 6 let, kdy v Národní galerii v Praze probíhaly
workshopy umělců, absolventů Akademie výtvarného umění, vynálezců a odborníků.“
Tento rok však měníme formu. Konstantě poukazujeme na to, že dyslexie je dar. Právě na tuto
skutečnost bychom rádi upozornili širší veřejnost. Také bychom rádi přiblížili současné společnosti
život dyslektiků a to vše prostřednictvím filmových medailonků jednotlivých osobností s dys
znevýhodněním. Tyto medailonky budeme zveřejňovat postupně během celého roku.
Lidé, kteří se na Dni Dyslexie podíleli či podílejí: Jaroslav Černý, režisér a autor knih, autor filmu Dar
dyslexie; Adam Jílek, malíř; Ivan Komárek, malíř; Markéta Korečková, sochařka; Alena Krömerová,
lektorka anglického jazyka a korektorka (nejen) dys textů; Stanislava Emmerlingová, psycholožka a
speciální pedagog; Renáta Wolfová, speciální pedagog; Dagmar Rýdlová, autorka několika pomůcek
pro dys děti a výukového programu na výuku angličtiny; Jindřich Matěk, fotograf a slévač; a mnoho
dalších.
Historie dne dyslexie:
Den dyslexie vzniknul roku 2010 v době, kdy se jeho zakladatelka, organizátorka a výtvarná umělkyně
Alena Kupčíková začala sama touto problematikou zabývat a po dobu 6 let vytvářela Multimediální
interaktivní Testy a Slabikář pro děti od 4 let, k možnému odhalení a prevenci počátečních problému
pří čtení a psaní. Během 7 let za něj získala mnoho ocenění, např. 4 zlaté medaile z mezinárodních
výstav inovací a vynálezů a další. Kupčíková také založila organizaci DYS - Umění a věda na
podporu dyslektickým dětem a mimo jiné sama celý život bojovala a bojuje s dysortografií.
Ocenění pro Multimediální interaktivní Testy a Slabikář :
2014 Zlatá medaile na 8. mezinárodním veletrhu vynálezů IEIK 2014 v čínském Kunshanu (The 8th
International Exhibition of Inventions Kunshan).
2014 Ocenění za účast, resp.3. místo spolu s dalšími projekty v rámci Inovace roku 2014 v ČR
2016 Zlatá medaile na 1. ročníku mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů
INVENT ARENA v Třinci.
2016 Zlatá medaile, výjimečné ocenění od Moldavské republiky AGEPI - (STATE AGENCY ON
INTELLECTUAL PROPERTY ) na 1. ročníku mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a
vynálezů INVENT ARENA v Třinci.
2016 Zlatá medaile TESLA FEST mezinárodního festivalu inovací, znalostí a kreativity, konaný
v červnu v Novém Sadu v Srbsku.
Kontakt pro novináře:
Fotografie plakátu, tisková zpráva, fotografie z akcí možno stáhnout zde:
http://www.dys.cz/download/den_dys_2016.zip
Aktuální informace sledujte na www.dys.cz – novinky.
Za organizátory:
Dr. Alena Kupčíková
info@dys.cz
tel: 604 145 011

Bc. Alena Krömerová
alena.kromerova@dys.cz
tel: 724928427

