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TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM 

 
21. – 29. 9. 2013 

 
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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CÍLE	PROJEKTU	

 
Cílem projektu je 
 

 u slyšící většiny zvýšit obecné povědomí o komunikačních 
prostředcích a způsobu komunikace s osobami se sluchovým 
postižením v každodenním životě, o existenci menšiny a její kultury 

 
 u osob se sluchovým postižením rozšířit povědomí o jejich 
právech, zvýšit důveru v komunikaci se slyšícími, seznámit je 
s novými službami, nabídnout nové možnosti vzdělávání, 
sportovního a kulturního vyžití 

 
 zviditelnit organizace a instituce pracující s osobami se  sluchovým 
postižením, napomoci bližší spolupráci a vzájemné podpoře 

 
 	



5 

PROGRAM	2013	
PRAHA	

Kdykoliv po dohod ě  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola pro 
sluchově postižené 
Ječná 27/530, 120 00, Praha 2 
Kontakt: škola.jecna27@upcmail.cz; 
tel. 224 942 151-2 
 
 
16. - 19. 9. 2013 vždy od 13.00 do 18.00 hod 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PSN SNN 
Pražský spolek neslyšících – 145. výro čí  
od založení  
Promítání historie Pražského spolku neslyšících, 
výstava fotografií a výrobků jeho členů 
Pořádá: Centrum denních služeb – Pražský 
spolek neslyšících, Darwinova 24, Praha 12 – 
Modřany 
 
 
21.9. - 29.9.2013	VÝSTAVA OBRAZ Ů MICHALA TROUSILA 	
Česká unie neslyšících, Dlouhá 37, 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. 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn. 
Registrace na jindrova@orbipontes.cz 
 
 
SOBOTA	21.9.2013	

13.00 – 18.00 OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 
Pěší zóna na And ělu (p římo u výstupu z metra And ěl), Praha 5 

Pořádá ASNEP 
Moderují Jan Rosák, Martina Kociánová, Petr Vysuček, Vendula Stará 
Akce je určena pro slyšící i neslyšící veřejnost. Přijďte spojit naše světy! Výtěžek z akce 
významně podpoří organizaci ASNEP a tlumočnické služby pro neslyšící. 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn. 
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19.00 – 04.00 VEČERNÍ ZÁBAVA NA PARNÍKU EUROPÉ 
Pražský spolek neslyšících – oslava 145. výro čí založení 

Volná zábava a bohatá tombola. 
Pořádá: Pražský spolek neslyšících. 
Nástup na parník: Přístaviště, Praha 1 – Na Františku 
Cena: 550 Kč 
Vstupenky lze zakoupit v Pražském spolku neslyšících. Plavba končí ve 4 hod. ráno, 
mezipřistání nebudou možné. 
 
 
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. 
 
 

 
17.30 – 18.30 PŘEDNÁŠKA RNDr. JOSEFA BROŽÍKA „SOCIÁLNÍ AKTUALITY“ 

Česká unie neslyšících 
Pořádá: Česká unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 
 
 
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.  
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19.00 – 21.00 KINO: ŽENSKÁ ZA VOLANTEM 
Tichá kavárna, Burešova 1151/12, Praha 8 

Vybíráme z archivu Severského filmového klubu filmy s unikátními barevnými titulky  
pro neslyšící. Třeba komedii o dvou ženách, co touží po kariéře závodníků rallye. (Švédsko 
2008, 99 min.) 
Vstupné: dobrovolné 
 
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.  
 
 
 
 

 
 
13.00 – 15.00 PLAVÁNÍ PRO D ĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Pořádá: Studio Motýlek 
Rezervace na: michaela@studio-motylek.cz nebo telefonním čísle 777 051 494 
Vstupné: zdarma 
Adresa: Praha - Letňany, Třinecká 650, www.studio-motylek.cz 
 
 
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 
 
 
18.30 – 20.30 PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU S TLUM OČENÍM DO ZJ 

Česká unie neslyšících 
Pořádá: Česká unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 
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18.30 – 22.00 PROMÍTÁNÍ FILMU „NA SEVER SEVEROZÁPAD NÍ LINKOU“ 

S ČESKÝMI TITULKY + SPECIÁLNÍ HOST 
Era sv ět, Jungmannovo nám ěstí 767/6, Praha 

Pořádá: Era svět  
Americká kontrašpionáž si vymyslí neexistujícího agenta. Tajné služby si tohoto agenta 
ztotožní s reklamním odborníkem Rogerem Thornhillem (Cary Grant), který se tak jako 
volavka dostane do neproniknutelné hry agentů. Thornhill, pokoušející se celou věc objasnit, 
jen v poslední chvíli ujde jisté smrti při náletu letadla uprostřed pustiny, jehož iniciátorem byl 
nepřátelský agent Phillip Vandamm. Pouze krásná Eva (Eva Marie Saintová) mu nakonec 
podá pomocnou ruku, přestože ho zpočátku oklamala(oficiální text distributora). Pro neslyšící 
jsme připravili speciálně upravené barevné titulky pro plný požitek z filmu.  
Speciálním hostem ve čera bude herec a dabér Ji ří Dvořák. 
Vstupné: zdarma 
Registrace nutná: jungmanak@erasvet.cz nebo na tel. čísle 224 284 568. Počet míst je 
omezen. 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn. 
 
 
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. 

 
 
15.00 – 19.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SKAUTSKÉ KLUBOVN Ě 

53. skautský oddíl neslyšících Potkani 
Praha 1, Nerudova 33 

 
 
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. 
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19.00 – 21.00 KINO: ORIGINÁL  

Tichá kavárna, Burešova 1151/12, Praha 8 
Proč být jen nějaká kopie, když můžeš být originál! Komedie o Henrym, který se ze všech sil 
snaží zapadnout. Další snímek SFK s barevnými titulky. (Dánsko, Švédsko 2009, 104 min.) 
Vstupné: dobrovolné 
 
 
ČTVRTEK 26.9.2013 

9.00 – 16.00 WORKSHOP MALBY S PETROU 
Česká unie neslyšících 

Pořádá: Česká unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 
Účastnící workshopu si odnesou domu zážitky a na památku vlastní obrázek 
Registrace: praha@cun.cz, počet účastníků omezen 
Tlumočení do znakového jazyka zajištěno. 
 
 
10.00 – 18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UNIE 

Česká unie neslyšících 
Pořádá: Česká unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 
Co jsou tlumočnické služby, SAS, co dělá sociální pracovník, centrum simultánního 
přepisu 
 
 
13.00 – 15.00 PLAVÁNÍ PRO D ĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Pořádá: Studio Motýlek 
Rezervace na: michaela@studio-motylek.cz nebo telefonním čísle 777 051 494 
Vstupné: zdarma 
Adresa: Praha - Letňany, Třinecká 650, www.studio-motylek.cz 
 
 
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. 
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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 
 
 
16.00 – 18.00 S DENISEM BEZPEČNĚ 

Toulc ův Dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostiva ř  
Pořádá: Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr , Česká komora tlumočníků 
znakového jazyka, o.s., Ztracené děti o.s. 
Každoročně se ztratí více než 5 500 dětí. Jak zamezit dětským útěkům a únosům a snížit tak 
riziko kriminality páchané na dětech? Občanské sdružení Ztracené děti spustilo projekt  

„S Denisem bezpečně“, v rámci kterého učí děti, jak 
se vyvarovat nebezpečí. Nyní projekt zavítá také  
do Toulcova Dvora.  Pro děti všech věkových skupin 
je připraven zajímavý program.  Zkušení lektoři  
z občanského sdružení Ztracené děti budou učit děti, 
jak se rizikových situací chovat a jak se jim případně 
vyvarovat. Maminky  a tatínkové si poslechnou 
zajímavou přednášku paní psycholožky  
PhDr. Veroniky Stixové. Dozvíte se mezi jiným o tom, 
jaké jsou styly výchovy. Zda vůbec existuje ten 
"správný" výchovný přístup a v případě zájmu  
si můžete s paní psycholožkou popovídat i o věcech, 
které Vás trápí např. návykové látky v rodině, 
rozvodové řízení, psychické nebo tělesné 
onemocnění některého člena, hyperaktivní děti aj. 
 

Registrace: Eva Spálenská, info@toulcuvdvur.cz, tel: 272 660 500 
Vstupné: zdarma 
Tlumočení do znakového jazyka zajištěno. 
 
19.00 – 21.00 CESTOVATELSKÝ VE ČER: ISLAND LETEM SV ĚTEM 

Tichá kavárna, Burešova 1151/12, Praha 8 
Pořádá: Tichá kavárna 
Co možná nevíte o Islandu a chtěli jste se zeptat. Aneb severská země plná překvapení. 
Příroda, lidi, politika a islandský humor. Přednáška s promítáním fotografií tlumočená  
o českého znakového jazyka 
Vstupné: dobrovolné 
 
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.   
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SOBOTA 28.9.2013 

9.00 – 13.00 TURNAJ LIGA ŠIPEK – DRUŽSTVO 
Česká unie neslyšících 

Pořádá: Česká unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 
Pravidelný turnaj, který se každý rok tradičně opakuje. 
 
 

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 Šéz 
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. 
 
25. – 26.9.2013 SLUCHOBUS 

Mezinárodní odborná konference Hearing 
Loss and Implant Solutions 

Pořádá: Otologická sekce České společnosti otorinolaryngologie  
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie  
a chirurgie hlavy a krku I. LFUK, Fakultní nemocnice v Praze-Motole, 
firmy Cochlear AG a Aima s.r.o. 
NF Dar sluchu prezentuje projekt Sluchobus. 
Místo konání Magistrát hl. m. Prahy 
Uzavřená akce 
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NÁSLEDUJE 

1.10.2013 - 10.12.2013 KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO N ESLYŠÍCÍ 
S AMERICKÝM NESLYŠÍCÍM LEKTOREM J.CH. GOREM A JEHO 
VLASTNÍ METODOU MVL 
SNN v ČR, Karlínské nám ěstí 12, Praha 8 – Karlín, zasedací 
místnost v 2. pat ře 

Pořádá: SNNČR, FF UK 
Cena: 990,- Kč, každé úterý 16 – 17.30 hod. 
 
4.10.2013; 9.10 – 10.40 NÁSILÍ NA NESLYŠÍCÍCH ŽENÁC H V NĚMECKU 
hlavní budova FF UK Praha, nám. J. Palacha 2, místn ost  
č. 18 
Pořádá: FF UK, Čeština v komunikaci neslyšících 
Promítání filmu z Německa a následná diskuze o situaci v ČR 
Sabine Fries z videozáznamu ze Sign 6 Conference, 2013, Goa – Indie  
Věra Doušová psychologická poradna FRPSP, CZ 
Simultánní tlumočení mezinárodní znakový systém / český znakový jazyk / mluvená čeština 
a simultánní přepis do psané češtiny zajištěny. 
 
 
2.10.2013; 12.00 – 15.00 SLUCHOBUS 

Letohrádek hv ězda 
Pořádá: Konto Bariéry 
Preventivní prohlídky sluchu 
 
 
5.10.2013; 18.00 MLUVÍCÍ RUCE 

Divadlo v Dlouhé, Dlouhá ul., Praha 1 
Pořádá: Česká unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 
Tradiční přehlídka tvorby ve znakovém jazyce 
 
 

BRNO 

ZÁŘÍ – ČERVEN 2014 KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA 
Unie neslyšících Brno, o. s. akreditovaná vzd ělávací instituce  č. 
2011/1308-I 

Výuka probíhá v Unii neslyšících Brno, o. s., Palackého tř. 114, v Brně-Králově Poli,  
v  moderní učebně s využitím výpočetní a multimediální techniky.  
Kurzy probíhají vždy od září 2013 do června 2014. Po skončení kurzu získají účastníci 
osvědčení o absolvování kurzu.  
Vyučují neslyšící lektoři s bohatými zkušenostmi. 
Bližší informace a přihlášku naleznete na http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php  
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STŘEDA 25.9.2013 

9.00 POJĎTE S NÁMI NA HOLEDNOU 
SŠ  pro sluchov ě postižené a OU, Gellnerova 1, Brno  

V 9.00 se setkáme v areálu naší školy na ulici Gellnerova 1 a procházkou společně vyrazíme 
do obory Holedná, která se nachází nad naší školou. Půjdeme po naučné stezce a cílem 
cesty bude obůrka pro divočáky. Cestou se blíže seznámíme, trošku zasoutěžíme a na konci 
smlsneme něco dobrého. 
V případě, že se rozhodnete s námi na Holednou vyrazit, prosím, předem potvrďte svoji 
účast.  
kontakt: Mgr. Barbora Holá, telefon: 541 220 083, 775 145 559  
e-mail: ss.gellnerova@bm.orgman.cz 
 
 
ČTVRTEK 26.9.2013 

19.00 „SLYŠÍME SE?“ SPÁLENÝ SUŠENKY 
SVČ Lužánky - pracovišt ě LABYRINT - Brno, Švermova 19 

Pořádá: kapela Spálený sušenky a účastníci projektů Hledání společného jazyka  
v rytmu a Společný jazyk v rytmu. 
Přijďte s námi strávit příjemný večer, dozvědět se něco o kultuře Neslyšících a českém 
znakovém jazyce, poslechnout si africké bubnování, zatančit si a třeba si i vyzkoušet něco 
zahrát. 
Dozvíte se také o našich sociálně inkluzivních projektech pro neslyšící, nedoslýchavé a 
slyšící lidi nad 18 let. 
Tlumočení do znakového jazyka zajištěno. 
 
 
NÁSLEDUJE 

11.10.2013  
SLAVNOSTNÍ OTEV ŘENÍ MORAVSKÉ KAVÁRNY NESLYŠÍCÍCH 
Unie neslyšících Brno - sociální podnik s.r.o. 
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15. 10., 12. 11., 10. 12. 2013 AKREDITOVANÝ KURZ „Z ÁSADY KOMUNIKACE S 
OSOBAMI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM“ 

Unie neslyšících Brno, o. s. 
Cílovou skupinou jsou sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a další osoby, 
které toto téma zajímá. Dále nelékařská povolání – všeobecná sestra, ergoterapeut, 
fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, porodní asistentka, radiologický 
asistent, zdravotní laborant, zdravotně sociální pracovník, farmaceutický asistent. 
Cílem kurzu je osvojit si dovednosti pro komunikaci s osobami neslyšícími, ohluchlými či 
nedoslýchavými. Kurz je vhodný také pro ty, kteří pracují se seniory, jež se stávají 
nedoslýchavými z důvodu postupného slábnutí sluchu.   
Lektoři: Radka Kulichová, Mgr. et BcA. a kol. 
Cena:1090,- Kč včetně DPH  
Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného programu.  
Přihlášky zasílejte na socialnikurzy@neslysici.net, případné dotazy zodpovíme na telefonním 
čísle 541 245 321, 725 605 216. 
Další informace zde: http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php 
 
 

OLOMOUC 
 
ÚTERÝ 24.9.2013 

16.30 – 17.30 PROBLEMATIKA PRACOVNÍHO UPLATN ĚNÍ V KONTEXTU OSOB 
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci , učebna P44 
Pořádá: PF UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc 
Přednáší Mgr. Veronika Švecová 
Příspěvek na téma "Problematika pracovního uplatnění v kontextu osob se sluchovým 
postižením" je výstupem z výzkumného šetření, které bylo realizováno v rámci diplomové 
práce s názvem „Možnosti pracovního uplatnění u osob se sluchovým postižením". 
 
 
SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ VE FILMU 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci , učebna P44 
Pořádá: PF UP Olomouc, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc 
Přednáší Mgr. BcA. Pavel Kučera 
Téma neslyšících a jejich světa je předkládáno filmovým a televizním divákům poměrně 
často. Při sledování filmů a televizních seriálů, kde vystupují neslyšící postavy, pak vyvstává 
otázka, jakým způsobem je vlastně znázorňována komunikace neslyšících postav. Jaké 
důvody vedou tvůrce filmů s tematikou neslyšících ke zvolení toho či onoho způsobu 
komunikace? Jsou filmy, ve kterých Neslyšící vystupují, v nichž slyšící diváci jsou spíše 
utvrzováni ve stereotypech a nepravdivých mýtech o Neslyšících. 
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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 

 
STŘEDA 25.9.2013 

9.00 – 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SNN ČR 
OSTRAVA 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Ostravský spolek 
neslyšících 

Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 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.  
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LIBEREC 
 
PONDĚLÍ 23.9.2013 

14.00 - 18.00 NEJVĚTŠÍ VÝSTAVA SLUCHADEL P. HOSTONSKÉHO 
v prostorách M ěstské knihovny Liberec, Rumjancevova 1362/1 

Pořádá: ČUN Liberec 
 
 

KURDĚJOV 

19. – 21.9.2013 SLUCHOBUS 
11. česko-slovenský foniatrický kongres 

Odborná mezinárodní konference.  
Sluchobus je projektem NF Dar sluchu, jde o osvětový projekt - preventivní prohlídky sluchu 
v terénu.  
Podrobnosti na www.audiofon-kongres.cz 
 
 

KARLOVY VARY 
 

 

17.10.2013 

ŽIVOT V GRÓNSKU  
Krajská knihovna Karlovy Vary, sál Dvory 
Pořádá Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84 
Zajímavá přednáška manželů Klempířových, kteří v Grónsku opravdu žijí. 
Vstupné: 40,- Kč, neslyšící: vstup zdarma 
Tlumočeno do českého znakového jazyka. 
 
 

HRADEC KRÁLOVÉ 
 
23. – 27. 9. 2013 

14.00 – 17.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V JABLÍ ČKU 
Střední škola, Základní škola a Mate řská škola, Hradec Králové 
Ubytování dětí v bytě nahrazujícím internát. 
Adresa: Střelecká ulice 748, Hradec Králové 
Registrace: iva.rindova@neslhk.com 
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ČTVRTEK 26. 9. 2013 

15.00 PŘEDNÁŠKA "HYGIENA SLUCHU" 
Klubovna Hradeckého spolku neslyšících, Milady Horá kové 504, Hradec 
Králové. 
Podrobné informace na:www.hsnhk.estranky.cz 
 
 

ZLÍNSKÝ KRAJ – KROMĚŘÍŽ, UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  
 

TÝDEN SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 23. – 27. 9. 2013  

Po celý týden probíhá dobročinná akce s názvem POSLOUCHÁME SRDCEM,  
v rámci které bude probíhat sběr použitých baterii do sluchadel. Za každou Vámi 
odevzdanou baterii věnuje poradenské centrum částku 10,- Kč na nákup hraček a 
knih, které následně darujeme dětskému oddělením ORL nemocnice  
v Kroměříži, Uherském Hradišti a ve Valašském Meziříčí  

www.chcislyset.cz 
 
23. – 27. 9. 2013 PANELOVÁ VÝSTAVA V KNIHOVN Ě KROMĚŘÍŽSKA 
 

27. - 29.9.2013 

MOŽNOST SETKÁNÍ S NESLYŠÍCÍMI VE VELKÝCH KARLOVICÍC H 
ČUN Krom ěříž 
Zájemci, prosím, pište na cunkm@avonet.cz 
 
 

PONDĚLÍ 23. 9. 2013  

8.00 – 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PORADENSKÉM CENTRU  
Krom ěříž, Uherské Hradišt ě, Valašské Mezi říčí  

www.chcislyset.cz 
 
 

ÚTERÝ 24. 9. 2013  

Kroměříž, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí  
Tento den nás můžete potkat v ulicích města s informačními materiály, navštívíme Domovy 
pro seniory a další zařízení  
 

15.00 – 17.00 PŘEDNÁŠKA M ĚSTSKÉ POLICIE VALAŠSKÉ MEZI ŘÍČÍ NA TÉMA 
PREVENCE KRIMINALITY A BESIP  
Valašské Mezi říčí  

Tlumočení do ZJ, simultánní přepis zajištěn 
www.chcislyset.cz 
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STŘEDA 25. 9. 2013  

8.00 – 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PORADENSKÉM CENTRU  
Krom ěříž, Uherské Hradišt ě, Valašské Mezi říčí  

www.chcislyset.cz 
 

15.30 – 16.30 PŘEDNÁŠKA NA TÉMA PREVENCE A BEZPE ČNOST V ŽIVOTĚ  
Krom ěříž  

Tlumočení do ZJ, simultánní přepis zajištěn 
www.chcislyset.cz 
 
15.00 – 17.00 DEN ZDRAVÍ SE STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKOU ŠKOLOU KROM ĚŘÍŽ 

Krom ěříž 
www.chcislyset.cz 
 

 

ČTVRTEK 26. 9. 2013  

od 15.00 PROHLÍDKA ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU KROM ĚŘÍŽ S VÝKLADEM 
PŘETLUMOČENÝM DO ZNAKOVÉHO JAZYKA  
Krom ěříž  

www.chcislyset.cz 
 

CELODENNÍ VÝLET DO LÁZNÍ LUHA ČOVICE 
Uherské Hradišt ě  
www.chcislyset.cz 
 
 

PÁTEK 27. 9. 2013  

8.00 – 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PORADENSKÉM CENTRU  
Krom ěříž, Uherské Hradišt ě, Valašské Mezi říčí  

www.chcislyset.cz 
 
15.00 – 17.00 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

Krom ěříž, Uherské Hradišt ě, Valašské Mezi říčí  
www.chcislyset.cz 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tisková konference 20.9.2013 Senát PČR, foto Ivan Navrátilík 

Oslava MDN 21.9.2013, Praha Anděl, foto Monika Jindrová 

Komentované prohlídky v Botanické zahradě hl. města Prahy 

s využitím on-line přepisu, foto Ivan Navrátilík 
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Tlumočené představení Kvak a Žbluňk, divadlo Kampa, 

 foto Ivan Navrátilík 

KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY 21. STOLETÍ NEJEN OSOB SE  

SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM, přednáška pro veřejnost  

Era svět, Praha; foto Ivan Navrátilík 

PŘEDNÁŠKA O HISTORII A SOUČASNOSTI TLUMOČENÍ DO ČZJ V ČR, 

přednáška pro veřejnost; Era svět, Praha 

foto Monika Jindrová 
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Pan Orbík cestuje, Praha 

foto Monika Jindrová 

Sportovní odpoledne, Holmes Place, Praha 

foto Ivan Navrátilík 

Přednáška Seznamte se, prosím; ZŠ Praha 

foto Monika Jindrová 

Spot v kině, foto Monika Jindrová 
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Čtyři dohody, Klub Lávka 

 foto Monika Jindrová, Ivan Navrátilík 

Beachvolejbal Ládví 

foto Ivan Navrátilík 
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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 
 
 

PROGRAMOVÍ PARTNEŘI 
 
Asociace ASNEP byla založena v roce 1992 jako servisní organizace zastřešující subjekty 

pracující ve prospěch sluchově postižených občanů ČR nebo jejich rodičů. V 
současné době má 14 členských organizací. Asnep jako jediná organizace v 
ČR vydává časopis pro sluchově postižené s názvem GONG. Asnep je 
druhým největším poskytovatelem tlumočnických služeb pro neslyšící v ČR. 
Jako jediná organizace se zabývá problematikou skrytých titulků pro neslyšící 

na profesionální úrovni a vede Klub šelestářů. Má významný podíl na tvorbě Zpráv v českém 
znakovém jazyce v ČT. Intenzivně řeší vyhlášky a zákony ovlivňující život osob se 
sluchovým postižením. www.asnep.cz 

 

Česká unie neslyšících je neziskovou organizací hájící zájmy a práva osob se 
sluchovým postižením, především neslyšících. Hlavní činností je poskytování 
registrovaných sociálních služeb zabraňující sociálnímu vyloučení (sociálně 
aktivizační služby, tlumočení do/z českého znakového jazyka, poskytování 

simultánního přepisu mluveného slova), zajištění prostor pro činnost jednotlivých klubů či 
spolků ČUN, akreditovaná výuka českého znakového jazyka v rámci kurzů a samozřejmě i 
rozvoj kultury neslyšících. www.cun.cz 

Česká unie neslyšících Liberec - organizace je ojedinělá v celém Libereckém kraji a zabývá 
se především pomocí neslyšícím občanům v oblastech soukromého i společenského života. 
Pomoc spočívá především v komunikaci mezi vlastními členy a různými institucemi (úřady, 
lékaři atd.). Pro členy jsou pořádány různé přednášky, výlety a psychorehabilitační pobyty. 
Pro veřejnost to jsou již tradiční kurzy znakového jazyka. www.liberec.cun.cz 

 
Unie neslyšících Brno, o.s. je organizace, která zajišťuje 
poskytování služeb pro osoby se sluchovým postižením 
všech věkových kategorií. V souladu se Zákonem  

o sociálních službách má zaregistrovány tlumočnické služby a odborné sociální poradenství. 
Cílem Unie neslyšících Brno, o.s. je celoživotně vyrovnávat následky sluchového postižení, 
pozvedávat psychické a občanské sebevědomí neslyšících, učit neslyšící žít se svým 
handicapem plným životem a integrovat je do společnosti zdravých lidí. 
www.unieneslysicichbrno.cz;  Kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a 
nedoslýchavé www.pomuckyproneslysici.cz 

 
Kavárna neslyšících Brno 
Unie neslyšících Brno - sociální podnik s.r.o., www.neslysici.net 
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Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, obor Čeština v komunikaci 
neslyšících je v českých a v evropských podmínkách naprosto unikátní 
interdisciplinární obor, jehož oporou je lingvistika a z ní vyplývající 
(multi)lingvistický a (multi)kulturní pohled na hluchotu. Historie oboru 
začíná v roce 1996, kdy z iniciativy prof. Aleny Macurové vzniká tzv. 

mezioborový doplněk pro jednooborové studenty českého jazyka a literatury. O dva roky 
později již funguje plnohodnotný obor s bakalářským a magisterským studiem. Jeho 
koncepce je postavena na spolupráci neslyšících, nedoslýchavých a slyšících studentů a 
učitelů. Nedílnou součástí pracovního týmu jsou tlumočníci mezi českým znakovým jazykem 
a češtinou; neslyšící a nedoslýchaví studenti mají mj. k dispozici zapisovatele, 
asistenty/vysvětlovatele a na požádání také simultánní přepis. Obor dosud vychoval přes 80 
absolventů, kteří působí jako tlumočníci, pedagogové, výzkumníci českého znakového 
jazyka, servisní pracovníci v organizacích neslyšících a nedoslýchavých občanů apod.  
www.ucjtk.ff.cuni.cz/cnes 
 

Gymnázium, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Ječná 27 
Škola v Ječné je komplexem škol pro sluchově postižené. Se žáky pracujeme 
auditivně orální metodou, na děti mluvíme a mluvenou řeč od nich vyžadujeme. 

Stupeň sluchové vady není při přijímání dětí hlavním kriteriem. Přijímáme i žáky se 
sluchovou poruchou, u nichž je předpoklad rozvoje mluvené řeči a tímto způsobem 
komunikace jsou schopné se vzdělávat podle našeho ŠVP, který vychází z Rámcového 
vzdělávacího plánu Základní škola. V poslední době pracujeme i s dětmi, které mají těžké 
poruchy komunikace kombinované s vývojovými poruchami učení.  
Filozofií školy je umožnit žákům se sluchovou vadou a žákům s dalšími poruchami, kteří mají 
předpoklady pro rozvoj orálního komunikačního systému, a jejichž rodiny si to přejí, 
kompenzovat důsledky poruch a vad. Naší snahou je, aby žáci v průběhu vzdělávání získali 
dostatek znalostí a sebedůvěry, a aby se uplatnili jak na dalších stupních vzdělávání, tak 
v co nejširším spektru praktických profesí. www.jecna27.cz 
 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého  
v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání 

budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, 
základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. 
Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy. 
Ambicí učitelů i studentů fakulty je navazovat na pozitivní stránky bohaté historie přípravy 
učitelů v Olomouci a tvořivě je rozvíjet v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. 
Fakulta zabezpečuje také pedagogickou kvalifikaci pro studenty učitelských oborů na dalších 
fakultách Univerzity Palackého. www.uss.upol.cz 

 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola v Hradci Králové pro děti a 
žáky se sluchovým postižením zajišťuje bilingvní výchovné a vzdělávací 
prostředí, tzn. že u těchto dětí jsou při výchově a vzdělávání zpočátku 
využívány dva jazyky – český znakový jazyk a český jazyk ve své psané a 
mluvené formě (od 4. ročníku ZŠ se navíc učí ještě třetí jazyk – angličtinu). 

Jen tímto způsobem děti a žáci i s těžkým stupněm sluchového postižení mohou získat 
plnohodnotné vzdělání jaké získávají jejich slyšící vrstevníci. Tento systém zajišťují slyšící a 
neslyšící kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří jsou nositeli kultury a jazykových vzorů. 
www.neslhk.com 
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SŠ  pro sluchově postižené a OU, Gellnerova 1, Brno 
www.ssbrno.cz/udaje.php 
 
 
 

 
Aldea, vzdělávací agentura, člen Společnosti pro vzdělávání a mládež 
ČSVTS, nabízí firmám i veřejnosti firemní jazykové kurzy dle konkrétních 
požadavků a cílů zákazníka (např. i pro zdravotně postižené studenty). Kurzy 

znakového jazyka akreditované u MŠMT ČR jsou určeny všem zájemcům o znakový jazyk, 
úředníkům, studentům zdravotnických a sociálních oborů a rodičům neslyšících dětí. V 
neposlední řadě agentura Aldea organizuje odborné kurzy prakticky zaměřené k aktuálním 
tématům a zajišťuje organizační servis konferencí, seminářů, kurzů a kompletní zajištění 
odborných akcí klienta. www.aldea.cz 
 
Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s. 

www.inpsv.com 
 

Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. (PEVNOST), 
akreditovaná organizace MŠMT ČR, vznikla v roce 2000 s cílem 
šířit mezi slyšící veřejností osvětu o jazykové a kulturní menšině 

českých a moravských Neslyšících. Od svého vzniku dodnes je Pevnost programově i 
organizačně řízena samotnými neslyšícími. Stanovené cíle se jí daří naplňovat zejména 
skrze nejrůznější kurzy českého znakového jazyka, kterou jsou vedeny profesionálními 
neslyšícími lektory, jenž jsou pro studenty tím nejlepším jazykovým vzorem. 
www.pevnost.com 

 
Česká komora tlumočníků znakového jazyka (dále jen Komora) je nezisková 
profesní organizace sdružující především tlumočníky pro neslyšící, 
nedoslýchavé a ohluchlé klienty. Členy Komory se však mohou stát i lidé, kteří 
se tlumočnické profesi nevěnují, ale zajímá je problematika Neslyšících, jejich 
kultura a jazyk, souhlasí s názorovými stanovisky a cíli Komory a podporují 
její aktivity. www.cktzj.com 

 
Transkript online s.r.o. je sociálně zaměřená firma, jejímž 
posláním je pomáhat odbourávat komunikační bariéry svých 

klientů. Hlavní činností společnosti je poskytování služby profesionálního přepisu online. 
www.transkript.cz 
 

Holmes Place je mezinárodní společností, která provozuje jen v rámci Evropy 
více než 85 health klubů a má přes 300, 000 členů. Přichází s komplexním 
pojetím fitness a širokou škálou relaxačních programů 

V našich moderně a stylově zařízených klubech najdete vždy to nejlepší 
vybavení a profesionální služby. Naší snahou je propagovat fitness jako životní styl a 
umožnit našim členům dosahovat svých vytyčených cílů v příjemném a inspirujícím prostředí. 
www.holmesplace.cz 
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Tvoříme, inspirujeme, propojujeme, sdílíme. Jsme otevřený prostor pro kulturu 
a setkávání, místo pro inspiraci i sebevzdělání. www.divadlokampa.cz 
 
 

 
 
Nadační fond Dar sluchu byl založen s cílem podpořit neslyšící od minimální 
ztráty sluchu až po úplnou hluchotu. V případě totální ztráty sluchu existuje 
způsob, jak vrátit neslyšícího zpět mezi slyšící. www.darsluchu.cz 
 
 
 

 
Era svět na Jungmannově náměstí poskytuje prostor kreativním lidem, kteří 
přicházejí s nápady, inovacemi a jsou otevřeni novým myšlenkám bez ohledu 
na to, zda jou klienty Ery či ne. Cílem Ery je být u zrodu nových vizí v oblasti 
aktuálních společenských problémů a podpořit nové nápady v oblasti 

technologií, designu a umění. Třípatrový prostor obsahuje vedle bankovní zóny i kavárnu, 
coworkingový sál, výstavní foyer a sál pro prezentace, workshopy či kulturní představení. 
Denně se zde konají akce otevřené veřejnosti - přednášky významných osobností, veřejné 
debaty, ranní talk show či filmové projekce. pro mimopražské nabízíme živé přenosy  
z vybraných akcí. www.prostor.erasvet.cz 
 

Klub lávka, Praha  
www.lavka.cz 
 
 
 
 
 

 
SPÁLENÝ SUŠENKY – jsou brněnská dívčí bubenická kapela, která se 
zaměřuje zejména na interpretaci tradičních tanečních západoafrických rytmů 
a písní. Spálený sušenky se kromě koncertování na různých akcích věnují také 
přípravě a realizaci workshopů, zaměřených na rytmus. Kapela dále realizuje 
již druhý sociálně inkluzivní projekt pro slyšící, neslyšící, nedoslýchavé a 

zájemce s hluchoslepotou, podpořený programem Evropské unie Mládež v akci. V rámci 
projekt ů jde zejména o bourání komunikačních bariér s využitím rytmu. 
www.spalenysusenky.cz 
 

Tichá kavárna je první pražská kavárna s neslyšící obsluhou. Kromě dobré kávy 
a vynikajících palačinek nabízí bezbariérový a nekuřácký prostor pro setkávání, 
ale také pro kulturní a vzdělávací akce nejrůznějšího druhu, vždy přístupné i pro 
neslyšící. Ke kavárně patří i pekárna, v níž neslyšící pekařky pečou denně 

čerstvé dorty do kavárny nebo na objednávku. Tichá kavárna je druhem sociálního 
podnikání, zisk z provozu je využit výhradně pro její další rozvoj či k podpoře služeb pro 
neslyšící. www.tichakavarna.cz 
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Vzdělávací společnost REKVAL, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům 
služby v oblasti manažerského a profesního vzdělávání, pořádání 
odborných setkání a konferencí. Prostřednictvím vzdělávání  

a poradenství se zaměřuje na zvyšování profesních a osobních kompetencí zaměstnanců. 
www.rekval.cz 

 
Botanická zahrada hl. města Prahy v Troji byla založena v roce 1969 a od 
doby svého založení prošla velkým vývojem. V současné době nabízí 
návštěvníkům 25 ha expoziční plochy, která zahrnuje Venkovní expozici a 
skleník Fata Morgana. Ve skleníku může návštěvník absolvovat doslova 
cestu kolem světa, kterou zvládnete za pouhých 225 metrů. Venkovní 

expozice proti tomu nabízí rozsáhlý geograficky členěný areál, který poskytuje 
prostor k relaxaci a odpočinku. V rámci návštěvy obou expozic je možné využít 
průvodcovské služby, která návštěvníkům poskytne ucelený informační servis o dané 
expozici. www.botanicka.cz 
 

 
Chyba! Odkaz není platný. 

 
 

C.Q.M. od svého založení v závěru roku 1995 nabízí služby týkající se 
problematiky systémů managementu kvality (QMS), resp. systémů 

integrovaného managementu (IMS) - jejich definování, vytváření, udržování a zlepšování. Od 
počátku je nabídka založena na požadavcích mezinárodních norem, resp. jejich 
zákaznických modifikacích. V současné době se nabídka C.Q.M. orientuje především na 
problematiku integrovaného managementu (IMS), což bývá obvykle chápáno jen jako snaha 
o propojení požadavků 3 norem: ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001.  
www.cqm-sro.cz 
 

 
FOTO Ivan Navrátilík 
www.picasaweb.google.com/i.navratilik 

 

 
 

Czech Marketing Group s.r.o. - Projekt České a kvalitní se zaměřuje na 
české firmy, výrobky a značky, pro které je v dnešní době velmi obtížné 
uspět na trhu, na kterém operuje stále více nadnárodních společností. 
Projekt České a kvalitní usiluje o to, aby značky které mají historii, měly 
 i svou budoucnost. I proto v rámci projektu vyzýváme české firmy k tomu, 

aby byly marketingově aktivní. Současně na námi pořádaných akcích (konference, 
workshopy, semináře) vytváříme prostor pro setkávání ambiciózních a úspěšných českých 
podnikatelů, kde umožňujeme sdílení informací, předávání zkušeností a všestranný dialog. 
Projekt České a kvalitní získal podporu mnoha významných partnerů z řad českých firem i 
médií. www.czmg.cz 
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3M Česko, spol. s r.o. Pomáháme dělat život v České republice zelenější, 
zdravější, bezpečnější a důmyslnější. www.3m.cz 
 

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. 
Město je poskytlo neziskové organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr, 
aby zde provozovalo Středisko ekologické výchovy. Na ploše osmi hektarů 
se nalézá řada přírodních zajímavostí, které jsou již v Praze vzácností. 

Součástí je také farma hospodářských zvířat původních českých plemen. 
Zájmové sdružení tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují výchovné a vzdělávací 
aktivity. Členskými organizacemi Zájmového sdružení Toulcův dvůr jsou Základní článek 
Hnutí Brontosaurus Botič, Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Mateřská 
škola Semínko o.p.sa Základní organizace ČSOP. www.toulcuvdvur.cz 
 

Ztracené děti, o.s. je nevládní (nezisková) organizace, která se zabývá 
problematikou jak dlouhodobě, tak právě aktuálně ztracených dětí a 
mladistvých do 18 let věku a s tím související pomoc rodinným příslušníkům  
v této těžké situaci. Občanské sdružení Ztracené děti bylo založeno v roce 
2008.  

Prace.cz je největší pracovní portál v České republice. V sekci 
Prace.cz/ozp najdou lidé s postižením nabídky zaměstnání z 
běžného i chráněného trhu práce. Stránky jsou přímo napojeny 
na online tlumočnickou službu pro neslyšící. www.prace.cz 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR je největší nezisková organizace, 
pracující pro osoby se sluchovým postižením v České republice. Posláním 
SNN v ČR je ochrana a obhajoba potřeb, práv a zájmů osob se sluchovým 
postižením. V Ostravě se poskytují tlumočnické služby a základní sociální 
poradenství. www.snncr.cz 

 
 
Ostravský spolek neslyšících organizuje pravidelné setkávání a kulturně 
vzdělávací akce pro lidi se sluchovým postižením, nejúspěšnější aktivitou je 
pantomima neslyšících. www.ostrava-neslysici.org 

 
 

Mateřídouška je časopis pro děti od 7 do 10 let. Přestože jde o nejdéle 
vydávaný časopis na trhu, mění se stejně tak, jak se proměňují jeho 

čtenáři. Díky tomu je dodnes jedním z nejprodávanějších dětských titulů, neztratil se ani  
v záplavě konkurenčních zahraničních titulů. Redakce připravuje časopis tak, aby s ním 
mohly pracovat nejen samy děti, ale aby jej mohly využívat také školy pro zpestření výuky. 
Pravidelnou součástí časopisu je karton, který přináší čtenářům zpestření v podobě 
nejrůznějších vystřihovánek (stolní hry, pexeso, skládačky, loutky na patentky, masky, 
postavy pro stínové divadlo, obrázky na zeď dětského pokoje atd.). Nepravidelnou součástí 
pak bývá CD s více než desítkou PC her a staršími čísly Mateřídoušky. 
Mateřídouška vychází nepřetržitě od prosince 1945. V roce 2010 oslavila tedy 65 let 
úspěšného působení na trhu. 
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Sluníčko je na českém trhu jedním z mála časopisů, jenž vychází bez 
přestávky více než 40 let. Kupují ho svým dětem rodiče, kteří jej sami 
jako malí čítávali. Časopis je určen (ne)čtenářům od čtyř do sedmi let. 

I když má časopis dlouhou tradici, je stále moderní, a to nejen svou grafikou, ale i obsahem 
– svým čtenářům nabízí stále něco nového. Hlavní ideou časopisu Sluníčko je děti pobavit 
a něčemu naučit. Využívá přirozené dětské zvídavosti a touhy poznávat nové věci, proto 
přináší kromě zábavného čtení i velké množství hádanek, doplňovaček, hlavolamů, 
omalovánek, vystřihovánek a spoustu dalších úkolů. Celým časopisem provázejí čtenáře 
veselá zvířátka. 
 

Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním 
operátorem na českém trhu. V současnosti provozuje téměř osm 
milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích 

poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Nabízí nejucelenější nabídku 
hlasových a datových služeb v České republice. Je provozovatelem univerzální služby. 
Nad rámec této služby nabízí zákazníkům se specifickými potřebami i další slevy na 
mobilní či fixní služby. V nabídce má také speciální zařízení – mobilní i fixní – pro 
zákazníky s různým druhem zdravotního znevýhodnění či pro seniory. Provozuje linku 
Hovor pro neslyšící, což je asistenční služba pro zákazníky se sluchovým postižením. Ta je 
jim k dispozici 24 hodin denně zdarma. Zaměstnanci společnosti Telefónica procházejí 
speciálně sestaveným školením na komunikace se zákazníky se specifickými potřebami. 
Více se dozvíte na www.o2myslimena.cz .   
 

53. skautský oddíl neslyšících Potkani Jsme skautský smíšený oddíl, který je 
pracuje s neslyšícími dětmi, ale vítáme i slyšící děti neslyšících rodičů nebo 
slyšící sourozence. Fungujeme jako ostatní skautské oddíly, scházíme se  
v klubovně, hrajeme hry, na výpravách poznáváme přírodu a v letním čase 
jezdíme na tábor. www.arcus.skautipraha2.net 

Krajská knihovna Karlovy Vary  je kompletně bezbariérová, 
přátelská ke všem uživatelům. Bezbariérová knihovna: 
• vyhrazená místa pro parkování pro handicapované osoby 

• signální majáček navigující nevidomé do knihovny hlasem 
• nájezdová rampa u hlavního vchodu 
• celá budova je bezbariérová (včetně toalet pro invalidní návštěvníky), 
• výtah a vstupní dveře se otevírají automaticky 
• společenský sál a centrální výpůjční pult jsou vybaveny indukčními smyčkami  

pro neslyšící 
Pro neslyšící 
• Několikrát ročně přednášky a kurzy s profesionálním  tlumočením  do českého znakového 

jazyka, případně se simultánním přepisem mluveného slova 
• Kurzy českého znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé pod vedením pana 

Miroslava Plachého (rodilý neslyšící, zakladatel sdružení Planeta neslyšících 
v Karlovarském kraji) 

• speciální fond – komiksy, filmy s titulky, motivační filmy, výuková DVD, periodika 
s tematikou neslyšících, fond o problematice neslyšících zaměřený na komunikaci 
s neslyšícími, na život neslyšících, péči o neslyšící děti, slovníky ČZJ atd. 

Ocenění práce s handicapovanými 
2011 – MOSTY 2010 – Tuto cenu vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR, aby ocenila akt, projekt či osobnost, jenž významným způsobem zlepšuje postavení 
osob se zdravotním postižením v ČR. Krajská knihovna Karlovy Vary zvítězila v kategorii 
Instituce veřejné správy. 
2009 – JODI AWARDS 2009 - V úterý 2. prosince 2009 ve večerních hodinách se 
v londýnském Victoria and Albert Museum konalo slavnostní předávání cen v rámci soutěže 
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JODI AWARDS 2009 (www.jodiawards.org.uk.), která oceňuje nejlepší počiny na 
poli zpřístupňování kultury Handicapovaným prostřednictvím digitálních technologií. Krajská 
knihovna Karlovy Vary obdržela prestižní ocenění v kategorii – Digitální přístup on-line. 
http://www.knihovna.kvary.cz 
 

Studio Motýlek bylo založeno v roce 2002 a za 10 let trvání si vydobylo 
místo na špičce v oboru plavání malých dětí. Inovativní přístup, orientace 

na potřeby dětí, spojené s vysokou profesionalitou, oceňují nejen děti a rodiče, ale i řada 
pediatrů a fyzioterapeutů. Od svého založení je aktivním členem Aliance dětského plavání. 
Studio Motýlek vychází vstříc všem svým zákazníkům, a proto do jeho nabídky patří i kurzy 
pro neslyšící nebo děti se speciálními potřebami. www.studio-motylek.cz 

 

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, 
o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb, osobám se 
sluchovým postižením. Naše služby je možné využít 

nejen v Kroměříži, ale také v pobočkách poradenského centra v Uherském Hradišti a ve 
Valašském Meziříčí. Více informací o naší činnosti získáte na webových 
stránkách www.chcislyset.cz 
 

 
SNN v ČR - Hradecký spolek neslyšících, Milady Horákové 504, 
Hradec Králové, www.hsnhk.estranky.cz 
 

 
 

 

Beachklub Ládví 
www.beachklubladvi.cz 

 
 

Společnost Panter s.r.o. dováží a výhradně zastupuje od r. 1992 
profesionální a spotřební zvukovou techniku Sennheiser a Neumann, 
postupně převzala zastoupení dalších významných značek v tomto 

oboru. Zabývá se převážně velkoobchodní činností. Dlouholeté zkušenosti využívá  
v návrzích zvukových instalací a systémů a zajišťuje vlastní servis dovážených výrobků. 
www.panter-praha.cz 

 

Více než 65 let je jméno Sennheiser synonymem dokonalého zvuku 
a spolehlivosti, ať se jedná o sluchátka, mikrofony nebo zpětné 
odposlechy. www.sennheiser.cz 
 

 
Balance Club Brumlovka je exkluzivní moderní wellness a fitness klub. 
Naším cílem je poskytnout vám příjemné místo, kde si můžete nejen 
aktivně zasportovat, ale i příjemně relaxovat a odpočinout si. Chceme pro 

vás být sportovním klubem nabízejícím vysokou kvalitu služeb, osobní přístup ke členům, 
špičkové sportovní vybavení a přátelskou atmosféru. 
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Wellness Hotel PANORAMA**** v Rychnově nad Kněžnou. 
Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 941, www.hotelpanorama.eu 
Užijte si víkend ve východních Čechách v krásném Rychnově nad 

Kněžnou rodišti Karla Poláčka, centru Orlických hor a podhůří. Město s bohatou historií, plné 
památek s mnoha přírodními krásami v okolí. 

 
Výtvarný ateliér Malování kreslení Praha 2, Balbínova 28,  
Občanské sdružení Malování a kreslení provozuje výuku výtvarného umění  
v celé jeho šíři... Je neziskovou organizací, jejímž cílem je poskytovat výuku 
dětem, mládeži, dospělým a seniorům. 
V atelieru jsou vítáni všichni zájemci o výuku kreslení, malování a dalších 

výtvarných technik. Ateliér přijímá studenty od dětí školního věku až po návštěvníky kurzů 
kreslení a malování pro dospělé a seniory. Každý týden navštěvuje školu zhruba 550 - 
600 studentů. Náplň kurzů malby a kresby je individuálně přizpůsobována. Kurzy jsou 
vedeny akademickými malíři, sochaři, designery a architekty. www.malovanikresleni.cz 
 
Markéta Krausová  www.marketakrausova.cz; „Tělo je místem, kde prožíváme celý život.“. 
 

Café 22, Praha 1, Malostranské nám. 27 
Přijďte strávit příjemný večer v Café 22. Posaďte se, vychutnejte si 
aperitiv, dobré jídlo, popíjejte svůj drink a pozorujte čilý ruch  

na Malostranském náměstí.  
 
 
 
 

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM  
ZA SPOLUPRÁCI 

ORBI PONTES 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

DĚKUJEME VŠEM: 

 partnerům 

 mediálním partnerům 

 za udělené záštity Daniele Filipiové, MUDr. Milanu Cabrnochovi (poslanec 
Evropského parlamentu), hlavnímu městu Praha, Mgr. Jiřímu Zimolovi za Jihočeský 
kraj, Mgr. Petru Tulpovi za Liberecký kraj, Miroslavu Novákovi za Moravskoslezský 
kraj, MUDr. Jiřímu Běhounkovi za kraj Vysočina, Ing. Pavlu Šotolovi za Pardubický 
kraj, JUDr. Michalu Haškovi za Jihomoravský kraj, RSDr. Stanislavu Rybákovi  
za Ústecký kraj, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu práce a 
sociálních věcí ČR a Doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc. – exministru zdravotnictví ČR 

 přednášejícím: Mgr. Evženii Benešové, Mileně Čihákové, Mgr. Nadě Hynkové 
Dingové, Daniele Filipiové, Milanu Fritzovi, Emílii Mrzílkové, Radce Novákové,  
Ing. Martinu Novákovi, Jaroslavu Winterovi 

 tlumočníkům do ČZJ: Nadě Hynkové Dingové, Kláře Herčíkové, Marii Horákové, 
Kateřině Červinkové Houškové, Kateřině Peškové, Daně Tučkové, Martě 
Zatloukalové 

 přepisovatelům: Haně Baláčkové, Nikole Gronesové, Haně Jagošové, Tomášovi 
Portychovi, Simoně Sedmihorské 

 dobrovolníkům: Evě Adlerové, Lucii Dlauha, Michaele Fantové, Janě Firlové, Tomáši 
Gayerovi, Marcele Vítové, Martinu Župkovi  

 Jaroslavu Duškovi, Pjérovi La Šéz, Alanu Vitoušovi a týmu Klubu lávka 

 Petře Aminetě a divadlu Kampa 

 všem, kteří podpořili myšlenky TKOSP 

 všem, kteří se akcí zúčastnili 

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI! 

3. ROČNÍK TÝDNE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM S E 
USKUTEČNÍ 20. - 28. ZÁŘÍ 2014.  

 

PŘIDEJTE SE K NÁM! 

 

ORBI PONTES 
www.orbipontes.cz 
 

 


