
 
 
 
 

TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM 

 
21. – 29. 9. 2013 

AKCE POŘÁDANÉ ORBI PONTES 

záštitu nad druhým ročníkem převzali: 
 

 Daniela Filipiová (senátorka) 

 MUDr. Milan Cabrnoch (poslanec Evropského parlamentu) 

 hlavní město Praha 

 Mgr. Jiří Zimola za Jihočeský kraj 

 Mgr. Petr Tulpa za Liberecký kraj 

 Miroslav Novák za Moravskoslezský kraj 

 MUDr. Jiří Běhounek za kraj Vysočina 

 Ing. Pavel Šotola za Pardubický kraj 

 JUDr. Michal Hašek za Jihomoravský kraj 

 RSDr. Stanislav Rybák za Ústecký kraj 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – exministr zdravotnictví ČR 
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PRAHA 

 
PÁTEK 20.9.2013 

10.00 – 12.00 TISKOVÁ KONFERENCE K ZAHÁJENÍ TÝDNE K OMUNIKACE SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

Pořádá ORBI PONTES ve spolupráci se Senátem PČR 
Moderuje paní Hanka Švejnohová. Vystoupí: Daniela Filipiová, Jaroslav Winter, Milan Fritz, 
Renata Škopková. 
NF Dar Sluchu nabídne účastníkům TK preventivní vyšetření sluchu - na nádvoří Senátu 
PČR přijede Sluchobus. Bude představena služba on-line přepis. 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn. 
Registrace na jindrova@orbipontes.cz 
 
 
NEDĚLE 22.9.2013 

14.00 – 16.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V BOTANICKÉ ZAH RADĚ 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY S VYUŽITÍM ON-LINE P ŘEPISU 
Botanická zahrada hl. m ěsta Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja 

Pořádá: ORBI PONTES, Transkript s.r.o., Botanická zahrada hl. města 
Prahy 
Zapůjčení tabletu zdarma. Po přednášce je možné v zahradě zůstat  
do zavírací doby.  
Cena: 25,-Kč/os. (příspěvek na průvodce) 
Rezervace: jindrova@orbipontes.cz 

 
 
PONDĚLÍ 23.9.2013 

PŘEDNÁŠKY „SEZNAMTE SE, PROSÍM“ PRO D ĚTI PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ  
O KOMUNIKACI S OSOBAMI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
Pořádá: ORBI PONTES 

Přednášky pro děti ZŠ nám. Curieových, Praha. Seznamujeme 
děti se světem ticha, jeho charakteristikami, komunikačními 
prostředky sluchově postižených osob, pravidly komunikace  
s osobou se sluchovým postižením. Hrou a diskusí dětem 
ukazujeme, že komunikace je jednoduchá a zábavná.  
Uzavřená akce. 
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18.00 – 20.00 KOMUNIKA ČNÍ PROSTŘEDKY 21. STOLETÍ NEJEN OSOB SE 

SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM, p řednáška pro ve řejnost 
Era sv ět, Jungmannovo nám ěstí 767/6, Praha 

Pořádá: ORBI PONTES 
Víte, co je odezírání, znakový jazyk, přepis? Jaké máme komunikační prostředky a umíme je 
využívat? Přijďte si poslechnout. Přednáší Radka Nováková, 
Milena Čiháková, Jaroslav Winter, Ing. Martin Novák, Mgr. Evženie 
Benešová. 
Vstupné: zdarma, občerstvení zajištěno 
Rezervace: jindrova@orbipontes.cz  
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn. 
 
 
ÚTERÝ 24.9.2013 

 
10.00 – 11.00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI „KVAK A ŽBLU ŇK“ 

Divadlo Kampa, Nosticova 2a, Praha 

Pořádá: ORBI PONTES 
Kdo jsou Kvak a Žbluňk? Dva prima kamarádi, které stojí za to si 
připomenout. Jeden je zelený žabák a druhý hnědý ropušák. 
Uzavřená akce. 
Tlumočení do znakového jazyka zajištěno.  
 
 
 
 

 
 
17.00 – 19.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V BOTANICKÉ ZAH RADĚ 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY S VYUŽITÍM ON-LINE P ŘEPISU 
Botanická zahrada hl. m ěsta Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja 
Pořádá: ORBI PONTES, Transkript s.r.o., Botanická zahrada hl. města 
Prahy 
Zapůjčení tabletu zdarma. Po přednášce je možné v zahradě zůstat  
do zavírací doby.  
Cena: 25,-Kč/os. (příspěvek na průvodce) 

   Rezervace: jindrova@orbipontes.cz 
 
 
STŘEDA 25.9.2013 

10.00 – 14.00 ROZHOVORY S DĚTMI NA TÉMA „POZNÁVÁME SV ĚT TICHA“ 
Školka Orangery, Dolní Po černice 
 Pořádá: ORBI PONTES  
 Seznamujeme děti se světem ticha, jeho charakteristikami, komunikačními 
 prostředky sluchově postižených osob, pravidly komunikace s osobou se   
 sluchovým postižením. Hrou a diskusí dětem ukazujeme, že komunikace je 
     jednoduchá, zábavná a nemusí se bát ji vyzkoušet. 
Uzavřená akce. 
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18.00 – 20.00 PŘEDNÁŠKA O HISTORII A SOU ČASNOSTI TLUMOČENÍ DO ČZJ 

V ČR 
Era sv ět, Jungmannovo nám ěstí 767/6, Praha 

Pořádá: ORBI PONTES, Aldea, ČKTZJ 
Přednášejí Mgr. Naďa Hynková Dingová a Emílie Mrzílková 
Emílie Mrzílková – jedna z nejzkušenějších tlumočnic nás 
provede historií tlumočení posledních 70 let. 
Mgr. Naďa Hynková Dingová – dnes jedna z nejznámějších 
a nejžádanějších tlumočnic do ČZJ pohovoří o fungování 
tlumočení a tlumočnických služeb v současnosti.  
Vstupné: zdarma, občerstvení zajištěno 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn. 
 
 
 
ČTVRTEK 26.9.2013 

 
13.00 – 17.00 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO NESLYŠÍ CÍ A 

NEDOSLÝCHAVÉ 
13.00 – 15.30 CVIČENÍ, DISKUZE 
15.30 – 17.00 RELAXACE 

Holmes Place, And ěl 
Pořádá ORBI PONTES ve spolupráci s Mgr. Evou Kovářovou 
a Holmes Place, Anděl 
Ukázková lekce s trenéry na nejnovějších strojích 
využívajících váhu vlastního těla s krátkou přednáškou o těle 
a stravování; zdravotní cvičení, jóga relaxační cvičení  
a mnohé jiné. Na závěr pro všechny volný  vstup do sauny  
a vířivky! Vezměte s sebou: tričko, sportovní kalhoty (šortky, 
legíny), ručník, plavky. Pitný režim zajištěn. 
Vstupné: zdarma 
OMEZENÝ POČET MÍST - Registrace NUTNÁ  
na jindrova@orbipontes.cz 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn. 
 
 

 
 
17.00 – 19.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V BOTANICKÉ ZAH RADĚ 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY S VYUŽITÍM ON-LINE P ŘEPISU 
Botanická zahrada hl. m ěsta Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja 

Pořádá: ORBI PONTES, Transkript s.r.o., Botanická zahrada hl. města Prahy 
Zapůjčení tabletu zdarma. Po přednášce je možné v zahradě zůstat do zavírací doby.  
Cena: 25,-Kč/os. (příspěvek na průvodce) 
Rezervace: jindrova@orbipontes.cz 
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PÁTEK 27.9.2013 

15.00 – 18.00 VOLEJBALOVÝ TURNAJ PRO ŠIROKOU VE ŘEJNOST SPOLEČNĚ 
S EVOU KOVÁŘOVOU, VERONIKOU CHLADOVOU A OLD ŘIŠKOU 
ZÍDKOVOU 
Sportovní areál Ládví 

Pořádá: ORBI PONTES ve spolupráci s Evou Kovářovou a 
Beachklubem Ládví 
Přijďte si s námi zatrénovat a zahrát volejbal s účastnicemi Deaf 
Olympiády v Bulharsku 2013. Slyšící – neslyšící – nepodstatné – 
sport, zábava, týmový duch, nová přátelství, to je tématem našeho 
setkání.  

 
 
 

NEDĚLE 29.9.2013 

14.00 – 16.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V BOTANICKÉ ZAH RADĚ 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY S VYUŽITÍM ON-LINE P ŘEPISU 
Botanická zahrada hl. m ěsta Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja 

Pořádá: ORBI PONTES, Transkript s.r.o., Botanická zahrada hl. města Prahy 
Zapůjčení tabletu zdarma. Po přednášce je možné v zahradě zůstat do zavírací doby.  
Cena: 25,-Kč/os. (příspěvek na průvodce) 
Rezervace: jindrova@orbipontes.cz 
 
 
 
19.00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „ ČTYŘI DOHODY“  

Klub Lávka, Novotného lávka 1, Praha 1 
Pořádá: ORBI PONTES, Klub Lávka, Jaroslav Dušek. 
Čtyři dohody založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí 
silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život 
v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. 
Autor: Jaroslav Dušek, Předloha : Don Miguel Ruiz 
V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav Dušek 

Spoluúčinkují: Alan Vitouš a Pjér La Š´éz 
Cena: 330,- Kč/os 
Lístky můžete objednávat na rezervace@lavka.cz od 19.8.2013. 
Uveďte, prosím, zda chcete znakový jazyk (sekce A) nebo přepis (sekce B). 
Upozorněni: od 15.9. budou lístky uvolněny k prodeji široké veřejnosti. 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn. 
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KARVINÁ 

 
ÚTERÝ 24.9.2013 

17.00 - 19.00 NEBOJME SE KOMUNIKACE S LIDMI SE SLUC HOVÝM 
POSTIŽENÍM 
Regionální knihovna Karviná - literární salon, Cent rum 2299/16, 
Karviná 

Pořádá. ORBI PONTES ve spolupráci s Regionální knihovnou Karviná 
Přednáška pro veřejnost založená na praktických příkladech a životních zkušenostech 
lektorky. Dozvíte se, s jakými obtížemi se setkávají ohluchlí lidé v životě a že komunikace 
s nimi nemusí představovat bariéru. 

Přednáší Eva Liberdová 
Vstupné: zdarma 
Podpořeno Nadačním fondem Kousek po kousku. 
 
 

OSTRAVA 
 

ČTVRTEK 26.9.2013 

9.30 – 14.30 KURZ „NEBOJME SE KOMUNIKACE 
S LIDMI SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM“ 
Rekval, s.r.o., Ostrava 

Pořádá. ORBI PONTES ve spolupráci s Rekval s.r.o. 
Pro nelékařské zdravotnické pracovníky je kurz zařazen do kreditního systému dle Vyhlášky 
č. 4/2010 Sb. Sociální pracovníci mohou kurz zahrnout do svého celoživotního vzdělávání 
podle &111 bod d) zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
Kurz založený na praktických příkladech a životních zkušenostech lektorky. Dozvíte se, 
s jakými obtížemi se setkávají ohluchlí lidé v životě a že komunikace s nimi nemusí 
představovat bariéru. Sluchové postižení je velice různorodé, znakový jazyk ovládá jen malá 
skupina lidí se sluchovým postižením. Naučíme Vás víc, poznáte různé způsoby komunikace 
a dozvíte se o důsledcích hluchoty. V rámci kurzu je zařazeno sebezkušenostní cvičení - 
simulace „lehké“ nedoslýchavosti, zkouška odezírání a ukázka on-line přepisu.  
Odborným garantem a lektorem kurzu je Mgr. Eva Liberdová. 
Vstupné: zdarma 
Registrace: capkova@rekval.cz, počet míst omezen 
Podpořeno Nadačním fondem Kousek po kousku. 

 
 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! 
WWW.ORBIPONTES.CZ 
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PARTNEŘI 
 

Československá obchodní banka a.s. ČSOB působí v retailovém bankovnictví 
v ČR pod dvěma základními obchodními značkami – ČSOB a Poštovní 
spořitelna. Poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým 
osobám, malým a středním podnikům a korporátním a institucionálním klientům. 
Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, finančních center 

Poštovní spořitelny a obchodních míst České pošty. Služby pod značkou ČSOB i Poštovní 
spořitelna jsou dále poskytovány prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB 
a různých distribučních kanálů přímého bankovnictví. Poštovní spořitelna nabízí od roku 
2010 svým klientům řadu moderních bankovních produktů pod značkou Era. ČSOB nabízí 
současně se svými produkty a službami i ucelenou nabídku produktů a služeb celé skupiny 
ČSOB. www.csob.cz; www.erasvet.cz 
 

Matematik, podnikatel a mecenáš Karel Janeček je muž mnoha 
zájmů, které ale mají jeden společný jmenovatel: pomáhat na svět 
dobrým věcem. „Nejvíc ze všeho mě baví dělat pozitivní věci, což 
znamená, že mě obrovsky baví pracovat,“ říká. Založil společnost 
RSJ algorithmic trading, která velmi úspěšně obchoduje na 
burzách v Londýně, Chicagu, Frankfurtu a New Yorku. 

Prostřednictvím Nadačního fondu Karla Janečka podporuje mladé nadané vědce 
v matematice, ekonomii a medicíně. V časech, kdy kultura nemá na růžích ustláno, se 
sponzorsky stará o hudební festival Struny podzimu; navíc je spolumajitelem Centra 
současného umění DOX v pražských Holešovicích. Jím založený Nadační fond proti korupci 
šlape tak dobře na paty zlodějům, že dnes patří mezi nejúspěšnější protikorupční hráče  
u nás. Zatím posledním fondem, který Karel Janeček založil, je Nadační fond pomoci. Jeho 
posláním je pomáhat lidem, kteří se stali obětí korupčníků nebo dostali přes prsty za to, že 
sami pomáhali druhým. 

 
Jedním ze základních pilířů strategie Vodafonu je ohleduplné chování vůči 
společnosti a životnímu prostředí. Protože jsme technologická firma a máme 
velké know-how v této oblasti, usilujeme také o to, aby se využívání 
moderních technologií k prospěšným účelům stávalo v ČR běžnou praxí. 
www.vodafone.cz 

 
Společnost Herbacos Recordati s.r.o. působí na českém 
a slovenském trhu s léčivy, doplňky stravy a kosmetikou 
již řadu let. Mezi nejznámější přípravky z našeho 
širokého portfolia patří například Valetol, Acylpyrin, Veral 

(ve více lékových formách)  a doplněk stravy Lipovitan (v několika formulacích pro komplexní 
péči o Vaše játra). www.recordati.cz 
 

VIDEOSTUDOVNA.CZ se zaměřuje na studenty 
středních a vysokých škol + na lidi, kteří hledají lepší 
pracovní uplatnění. www.videostudovna.cz 
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Společnost NECOSS s.r.o. byla založena v roce 2004 jako 
právní nástupce předchozího uspořádání s počátkem činnosti  
v roce 2001. Již od začátku se profilujeme především jako 
poskytovatel telekomunikačních služeb (internet, telefon, 
kabelová televize s vysokým rozlišením), velikostně se pak 

řadíme na druhou příčku mezi regionálními poskytovateli v Jihočeském kraji. www.necoss.cz 
 

 
Nejkvalitnější a nejrychlejší tisk všeho na co si jen vzpomenete! 
Tiskneme od vizitek, přes samolepky, katalogy, plakáty až po billboardy. I do 
zítřka. FPS Repro, to je festival barev po celý rok. sTiskněte 
zde: www.fpsrepro.cz 

 

Nadace Charty 77, konto Bariery Již 19 let pomáháme zlepšit život 
handicapovaným spoluobčanům. Za tuto dobu Konto BARIÉRY rozdělilo více 
než 259 milionů korun a podpořilo tisíce projektů, na které neměl stát 
dostatečné prostředky. Díky desetitisícům dárců, kteří přispívají pravidelným 
měsíčním příspěvkem, pomáhá Konto BARIÉRY těm, kteří to opravdu 
potřebují. www.kontobariery.cz 

 

Nadační fond Kousek po kousku byl založen v prosinci roku 2011 za účelem 
podpory a rozvoje duchovních a humanitárních hodnot, podpory životního 
prostředí, chovu a ochrany zvířat, vzdělávání, školství včetně volnočasových 
aktivit, vědy a výzkumu, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, potřeb seniorů, 
zdravotnictví, kultury, umění, památek, lidových tradic, dále podpory regionu 

a evropských projektů neziskových organizací na výše uvedené účely. Zřizovatelem 
nadačního fondu Kousek po kousku je podnikatel Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA. 
www.kousekpokousku.cz 

 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
 

 

  

Dvojka Českého rozhlasu je rodinnou stanicí. Co to ale, na prahu 21. 
století, znamená? V dnešním pojetí jde o službu, která může a smí 
nabízet každému to, co ho ve vysílání zajímá. Věnujeme se žánrům, 

které může, díky koncesionářským poplatkům, rozvíjet pouze rozhlas veřejné služby. Jde 
např. o dokument, reportáž, četbu, hry pro děti i pro dospělé, pohádky, zábavu natáčenou 
před publikem. Naladíte na FM a středních vlnách, digitálně (set-top-box, satelit, kabel, IPTV) 
a přes internet. www.rozhlas.cz 

 

Protext ČTK vám umožní využít komunikační síť České tiskové 
kanceláře pro rozšíření vlastní tiskové zprávy. Sdělení obdrží 
odběratelé agenturního servisu, tedy téměř všechna média v ČR, ale i 

zástupci firem a státní správy. V rámci služby Protext Online text rozešleme e-mailem až na 
3000 adres zájemcům z řad novinářů a odborné veřejnosti. Zpráva bude zobrazována v 
aplikacích ČTK pro chytré telefony a tablety. www. protext.cz 
 

Portál o problematice zdravotního postižení provozuje BMI sdružení, 
šéfredaktorem je Jaroslav Winter. Sponzorem portálu je společnost 
CZI. Odběratelů je již více než 7420. www.helpnet.cz 
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Časopis i web vydává Sdružení přátel Konta Bariéry ve spolupráci s 
Nadací Charty 77. Časopis Můžeš vychází vždy první den v měsíci. Jeho 
webové stránky přinášejí první polovinu měsíce zkrácené verze článků, 

poté plné texty. Web aktuálně informuje o akcích, legislativních změnách a poskytuje prostor 
k diskusi na závažná společenská témata. www.muzes.cz 
 

Čtvrtletník sluchově postižených Gong přináší svým čtenářům 
mnoho zajímavých informací již od roku 1972. Projekt Vydávání 
čtvrtletníku sluchově postižených GONG je finančně podporován 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. www.gong.cz 
 

Časopis MOSTY podává informace o aktuálním vývoji v 
oblasti legislativy a politiky ve vztahu k vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Jednotlivá 

vydaná čísla jsou ke stažení zde na stránkách ve formátu PDF a DOC.  
www.nrzp.cz/novy-casopis.html 
 

Kulturně společenský měsíčník. www.xantypa.cz 
 

 
     Neziskovky.cz podávají pomocnou ruku neziskovým organizacím, aby 
     ony tu svou mohly podávat dál! Společnost Neziskovky.cz je uznávanou 

a ekonomicky zdravou organizací, poskytující vzdělávací, informační a 
poradenské služby pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje 

neziskového sektoru a filantropie. www.neziskovky.cz 
 

Odborný časopis Sociální služby (dále časopis) je tiskové 
periodikum, jehož vydavatelem je Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR (dále APSS ČR). Vydávání časopisu je 

povoleno rozhodnutím MK ČR, registrační číslo MK ČR E 11018, ISSN 1803-
7348.  Posláním časopisu je být moderním profesním periodikem zprostředkovávajícím 
informace, pomoc, rady a zkušenosti z oblasti poskytování sociálních služeb, hájícím práva 
uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a prezentujícím problematiku sociálních služeb v 
orgánech státní správy a samosprávy a informujícím o Asociaci poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky. www.socialnisluzby.eu 
 

Stránky www.kochlear.cz přerostly z amatérského webíku v projekt 
na vlastní doméně. Nejvíce je navštěvují dospělí ohluchlí a 
implantovaní. Vítáni jsou však všichni, ať už mají jakékoli (či žádné) 

sluchové postižení (například odborníci přes sluchová postižení, či rodiče sluchově 
postižených dětí). www.kochlear.cz 
 

Čtrnáctideník vlády České republiky 
www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-947101.aspx 
 

 

Komunitní portál nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. pro 
profesionály z oblasti práce a mzdy, daní a účetnictví. Naším cílem je, 
aby měli naši uživatelé vždy na jednom místě veškeré informace, které 

využívají pro svou každodenní práci. Ať už se jedná o předpisy, kontakty na finanční úřady či 
diskuze k dané problematice. Nedílnou součástí portálů je Knihovna, která obsahuje články z 
jednotlivých časopisů (Účetnictví v praxi, Práce a mzda, Daně a právo v praxi). 
www.mzdovapraxe.cz 
 

 

Odborný časopis nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. pro profesionály 
z oblasti práce a mzdy, daní a účetnictví.   
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Vydává Futura a.s., Praha 1 
www.halonoviny.cz 

 

 

Zprávy v českém znakovém jazyce. Zprávy jsou rozděleny do čtyř rubrik – Svět 
neslyšících, Sport neslyšících, Informace a Akce. www.zpravy-pro-neslysici.cz 
 

 
 

Funny Bunny Fims je spojení dvou mladých tvůrců využívajících své 
bohaté z filmového a mediálního prostředí. Firma, která se spoléhá na ty 
nejtalentovanější a nejspolehlivější jedince své generace a jejíž filozofie 
stojí na tom, že to co dělají, mají jednoduše rádi. Jiří Mádl & Jakub Štáfek 
www.funnybunny.cz 

 

S cílem přinášet informace a postřehy ze života osob se sluchovým 
postižením jsme založili skupinový blog s názvem Ztlumeno - 

http://ztlumeno.blog.idnes.cz/ . Autory článků jsou jak osoby se sluchovým postižením, tak 
jejich přátelé. 
 

 

Časopis Sociální práce / Sociálna práca je odborný recenzovaný 
časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Vydavatelem je 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která slučuje vysoké a vyšší odborné školy 
vzdělávájící v tomto oboru. Časopis vychází ve čtyřech vydáních za rok a jednom speciálním 
anglickém vydání. Provozuje také webový portál www.socialniprace.cz. 
 

Dopravní podnik je nejvýznamnějším dopravcem v rámci 
Pražské integrované dopravy, ale i největším v České 
republice. Zajišťuje provoz na všech linkách metra a tramvají, 
většině městských i několika příměstských autobusových 

linkách a lanové dráze na Petřín. Jeho stoprocentním vlastníkem je hlavní město Praha. 
Dopravní podnik navazuje na bohaté zkušenosti více než 110leté tradice svých předchůdců 
a postupným rozvojem se transformoval až do dnešní podoby. www.dpp.cz 
 

Síť multikin CineStar v České republice vznikla v roce 2001. Svými 
dvanácti multikiny patří mezi největší v ČR:  
Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Jihlava, České Budějovice, 
Plzeň, Liberec, Mladá Boleslav a Pardubice, Praha Anděl a Praha 
Černý Most. Multikina jsou vybavena nejmodernější promítací 

technikou, s dokonalým zvukem Dolby Digital a Dolby Surround EX. www.cinestar.cz 
 

Florence - odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní 
zdravotnické profese. Publikuje aktuální informace a odborné 

články z ošetřovatelské teorie i praxe (zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské 
technologie apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou, psychologií, komunikací, 
prezentuje výzkumné práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním 
managementu a představuje zajímavé osobnosti z těchto oblastí. www.florence.cz/ 
 

Ambit Media - Společnost Ambit Media, a. s. patří k výrazným 
vydavatelským domům v České republice a je pro ni charakteristická 
odbornost titulů, a tím i jejich vysoká úroveň. Vydavatelství je svým 
portfoliem zaměřeno na zdravotnictví, ošetřovatelství, umění a je 

provozovatelem aukčního portálu ART+, který je jedinečným projektem v ČR. 
www.ambitmedia.cz 
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Inspirativní časopis Tvoje svatba je zaměřený především na moderní 
ženy od 18 do 35 let, které jsou cílevědomé, sebevědomé a touží po 

svatbě svých snů. Čtvrtletník vychází již 3. rokem a jeho náklad i čtenost každý rok stoupá. 
Časopis, který nejen poradí, ale i seznámí se svatebními novinkami, událostmi a 
nejnovějšími trendy. www.tvoje-svatba.cz 
 
 
 
 
 

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM  
ZA SPOLUPRÁCI 

ORBI PONTES 

 

 


