APLAUS 2018 – NOMINACE V KATEGORII LIDÉ S AUTISMEM
Nominovaní:
Divadelní spolek Dr.amAS
Hubert Oberstein
Josef Schovanec
Nominace: Josef Schovanec – VÍTĚZ KATEGORIE
Nominoval: Martin Mařík, Nakladatelství Pasparta
Chtěl bych touto cestou na cenu APLAUS, kterou NAUTIS každoročně vyhlašuje, nominovat pana Josefa
Schovance. Důvodem jsou jeho dlouhodobé aktivity při šíření osvěty v oblasti autismu. Jako člověk, který má
sám diagnózu AS, svou přednáškovou a publikační činností významně přispívá ke zlepšení postavení lidí
s autismem ve společnosti a celkovému zvýšení informovanosti.
Nominace: Divadelní spolek Dr.amAS
Nominoval: Filip Linhart
Rád bych nominoval herce z divadelního souboru amatérů nejen s Aspergerovým syndromem
(Dr.amAS). Tito herci, tedy osoby s PAS, se přes svou diagnózu věnují něčemu smysluplnému, jim
samotným dává tato forma dramaterapie smysl, což je znát z každého jejich představení. Každý návštěvník
to slyší na debatě, která vždy po představení následuje v uvolněné atmosféře. Díky tomuto souboru se i
obyčejný divák s minimálním povědomí o autismu dozví zajímavé střípky ze života autistických herců, kolik
představení už odehráli a jako bonus i den v týdnu svého narození (úterý).
I přes náročné zkoušky a složité cestování to zkrátka dělají rádi a užívají si každý divadelní výjezd. Dá se
říci, že každé představení je v něčem ojedinělé. Je znát jistá forma improvizace. A kdo by to řekl, že jí jsou
autisté schopni! Těším se na další hru.
Proto bych rád nominoval divadelní soubor Dr.amAS do kategorie "lidé s autismem". Tím bych ovšem nerad
odřízl jeho vedení - režisérky, které mají na úspěchu velmi podstatný podíl. Velmi jim děkuji za návštěvy
pestrého světa autistů a přeji mnoho úspěchů.
Nominace: Hubert Oberstein
Nominovala: Renata Němcová
Ráda bych touto cestou nominovala na Cenu APLAUS Huberta Obersteina. Jeho vůle být samostatný může
být pro osoby se SFA příkladná. Svou komunikativností dává okolí nahlédnout do chápání věcí kolem z
pohledu člověka s PAS. Díky svému působení v kapele R.A.Dost (hudební skupina kluků s handicapem
působící pod záštitou ZŠS a PS Rooseveltova) šíří osvětu o lidech s autismem

