Tisková zpráva

Zlatá medaile pro české dyslektiky v Číně
Multimediální Interaktivní Testy a Slabikář pro děti od 4 let, k možnému odhalení a
prevenci počátečních problémů pří čtení (dyslexie) a psaní (dysgrafie),.získali zlatou medaili

v Číně!!!!

Multimediální (výtvarná) umělkyně Alena Kupčíková, která poprvé v ČR představila svůj
Slabikář a Testy pro děti od 4 let, k možnému odhalení a prevenci počátečních problémů pří
čtení (dyslexie) a psaní (dysgrafie) již v roce 2010,získala nejvyšší ocenění na 8.
mezinárodním veletrhu vynálezů IEIK 2014 v čínském Kunshanu (The 8th International
Exhibition of Inventions Kunshan), který se konal 19.-22. listopadu 2014.
Mezinárodního veletrhu se účastnilo 35 zemí s 249 projekty a zlatá medaile putuje právě
k projektu Slabikář a Testy pro děti od 4 let pro prevenci a odhalení počátečních problémů se
čtením a psaním. Prezentovány byly různorodé obory od technických až po edukativní.
Zlatou medaili přivezl předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, Ing. Pavel DLOUHÝ, EUR
ING., který sám získal ocenění za svůj projekt. Dlouhý přivezl nejvíce medailí z celé výstavy k počtu
vystavených exponátů, kde úspěšnost činí 100%. Žádný stát vystavující v rámci IFIA na této výstavě
neměl tuto úspěšnost. Inženýr Dlouhý, jež cenu převzal a přivezl, říká: „Kupčíková má otevřenou
cestu na čínský trh, protože projekt je možno aplikovat v jakémkoliv jazyce, což porota velice ocenila.
Já sám jsem velice šťastný, že jsem přivezl nejvíce medailí ze všech zemí aprávě do České
republiky.“Co říká o ceně Alena Kupčíková:“ Prezentovali jsme celý projekt v anglickém jazyce,
avšak s doprovodnými komentáři v čínštině (zejména o aplikovatelnosti a celkovém fungování
programu pro čínštinu). Dozvěděla jsem se, že problém prevence psaní a čtení v Číně není zcela
řešen a právě to je velká výzva nebo lépe řečeno prostor netušených možností, o nichž se mi ani
nesnilo. V České republice musím neustále všechny přesvědčovat, aby s dětmi začali pracovat dříve.
Je smutné, že není řešena prevence, ale až následné problémy. Na projektu jsem začala pracovat již
v roce 2004 a možná teprve nyní otevíráme velkou kapitolu na trhu v Číně. Uvidíme, co to přinese,
rozhodně budeme muset ještě vynaložit velké úsilí. Dále musím zmínit důležité lidi, kteří se na
projektu podíleli: Michal Klega, který vše rozpohyboval, Jan Urban napsal hudbu a Jirka Lábus, který
namluvil češtinu. Němčinu namluvila Sandra Tantra, angličtinu potom David Metaxas.“
Zlatá medaile byla předána v Senátu České republiky na vyhlášení cen Inovace 2014 dne
5.12.2014, kde Slabikář získal ocenění za účast, resp.3.místo spolu s dalšími projekty, které byly opět
v mnoha odlišných oborech. O cenu Inovace roku se ucházelo 45 inovativních řešení chráněných
patenty a jinými druhy ochranných dokumentů v rámci průmyslově právní ochrany a Slabikář byl
nominován mezi 11 nejúspěšnějších.
Fotografie ke stáhnutí zde, možno volně použit:
www.dys.cz/download/cina_foto.zip
Poznámka pro editory:
Interaktivní Testy jsou určeny pro všechny děti od 4 let, k možnému odhalení a prevenci počátečních
problémů ve čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie), hyperaktivitou..
www.dys.cz
Označit dítě za dyslektické již v předškolním věku není zcela možné. Můžeme však identifikovat
problém, který tomuto handicapu předchází. Snažím se o první možný alarm, kdy by rodiče mohli
rozpoznat počáteční problémy, které by dítě mohlo mít v budoucnu se psaním a čtením. Jde
především o to, aby s nimi děti chtěly pracovat, trénovat a aktivovat – propojit obě hemisféry. Úkoly
jsou zde na zrakové vnímání, paměť, orientaci, sluch, koncentraci apod., tedy vše proto, co má dítě
znát, aby se naučilo dobře číst a psát.

MgA. Alena Kupčíková Ph.D.(www.alenakupcikova.cz) se narodila 22. 10. 1976 v Šumperku, je
absolventkou pražské Akademie výtvarných umění, magisterského a Ph.D. doktorandského studia za
inovační projekt. Studovala rovněž v Jihoafrické republice na Technikon Natal v Durbanu a na
Pařížské Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts. Je autorkou multimediálního interaktivního
slabikáře a testů pro počáteční problémy se psaním a čtením. Založila neziskovou organizaci Umění a
věda na podporu dyslektickým dětem www.dys.cz, vyhlásila Den dyslexie poprvé na světě 9. 9. 2010,
který se každoročně uskutečňuje v Národní galerii ve Veletržním paláci v Praze. Vede přednášky o
svém umění a o světě dyslexie na různých institucích po celé ČR. Je členkou mezinárodní
multimediálně-výtvarné skupiny FEMLINK, 1 žena, 1 video, 1 země / založena v Paříži v roce 2006. Je
autorkou řady instalací a projektů s výraznými konceptuálními rysy a mezioborovými přesahy. V roce
2003 získala v Paříži prestižní Mezinárodní cenu LVMH-Louis Vuitton-MoëtHennessey za její
nejznámější dílo vytvořené ojedinělou technikou „Chlupatý reliéf“ z ženského intimního ohanbí. Projekt
nyní postupuje až k vytvoření nové československé epopeje z ohanbí národů, které v historii prošly
přes naši zemi. Její díla jsou zastoupena ve sbírce Národní galerie v Praze, v soukromých sbírkách v
České republice, Německu, Holandsku, Švýcarsku, Japonsku, USA a jsou vystavovány ve známých
světových galerií. Zabývá se dyslexii a výtvarným uměním v odborných časopisech.
Kontakt na novináře:
Umění a věda na podporu dyslektickým dětem
www.dys.cz
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