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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
předkládáme Vám Výroční zprávu občanského sdružení ORBI PONTES s hospodářskými 
výsledky za rok 2013. 
 
Veškeré aktivity ORBI PONTES usilují o zlepšení komunikace mezi světem slyšících a světem 
neslyšících. Projekty podporují svět osob prelinguálně neslyšících (těch, co se jako neslyšící 
narodily nebo sluch ztratili před vývojem řeči), osob nedoslýchavých, osob ohluchlých, 
uživatelů kochleárních implantátů a osob trpících tinnitem (tzv. šelestářů).  
 
V České republice žije 500 000 (některé zdroje uvádí až 1 milion) lidí, kteří mají postižený 
sluch. Světová zdravotnická organizace (WHO) označuje sluchové postižení jako druhé 
nejtěžší, ihned po mentálním postižení. Přesto  panuje v naší zemi stále velmi malé 
povědomí o tomto postižení, o jeho důsledcích, o lidech, kteří sluchovým postižením trpí.  
 
Malé povědomí vede často k mylným představám o životě lidí se sluchovým postižením a k 
obavám při vzájemné komunikaci a integraci. Proto usilujeme o osvětu napříč všemi 
generacemi. 
 
Našimi projekty chceme přispět ke zlepšení vztahů mezi lidmi. Činnost naší organizace je 
postavena na spolupráci a vytváření společných společenských hodnot, i proto jsme se stali 
v r. 2013 členy Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. 
 
Děkujeme jménem o. s. ORBI PONTES všem partnerům, institucím i soukromým osobám, 
donátorům, mediálním partnerům, dobrovolníkům a všem spolupracovníkům za podporu, 
přízeň a pomoc na projektech a při naplňování základních myšlenek naší činnosti.  
 
 
Renata Škopková 
ředitelka 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Název:      ORBI PONTES  
Právní forma:      občanské sdružení 
Sídlo:       Brichtova 819/8, 152 00 Praha 5 
IČ:      226 11 100 
Bankovní účet:    2000279098/2010 (Kč), Fio banka a.s. 
Telefon:     +420 777 717 733, +420  724 17 32 17 
E-mail:      info@orbipontes.cz 
URL:      www.orbipontes.cz 
 

REGISTRACE 
 
Datum vzniku:     30.5.2012 
Registrována u:    Ministerstva vnitra ČR 
Registrována pod č.:    VS/1-1/89031/12-R 
Zahájení činnosti:    30.5.2012 
Zakladatelé:     Bc. Renata Škopková 
      Monika Jindrová 
      Ing. Jana Firlová 
 

ZMĚNY vyplývající z nového Občanského zákoníku 
 
Datum zápisu do obchodního rejstříku:  1.1.2014 
Registrována v OR:     u Městského soudu v Praze pod č. L 24448 

 

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY 

Škopková Renata, předsedkyně, ředitelka, skopkova@orbipontes.cz, +420 777 717 733 

Jindrová Monika, místopředsedkyně, jindrova@orbipontes.cz, +420  724 17 32 17 

Firlová Jana, členka rady, firlova@orbipontes.cz, +420 731 678 900 

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) – listopad 2013 

mailto:skopkova@orbipontes.cz
mailto:jindrova@orbipontes.cz
mailto:firlova@orbipontes.cz
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PROJEKTY ČR 
 

I. TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  
2. ročník, 21. – 29.9.2013 

 
Týden komunikace osob se sluchovým postižením (dále TKOSP) je celorepublikový projekt, 
do kterého jsou aktivně zapojeny organizace a instituce spolupracující s osobami se 
sluchovým postižením. Společně s organizacemi pořádáme takové akce, které jsou zajímavé 
jak pro osoby slyšící, tak i sluchově postižené. Některé akce jsou specifické, přímo určené pro 
osoby SP a to proto, že jsou výjimečné a často v běžném životě osobě SP díky komunikační 
bariéře nepřístupné.  
 
Základním myšlenkou projektu je zažít osobní zkušenost slyšících s osobami SP a naopak. 
Během TKOSP se slyšící svět může např. dozvědět, jaký je rozdíl mezi člověkem, který se 
narodil neslyšící, a člověkem, který sluch ztratil postupem času. Zjistí, proč není znakový 
jazyk jen jeden a proč ho neumí všichni neslyšící. Cílem je vyzkoušet si vzájemnou 
komunikaci v praxi, vyzkoušet si znakování, odezírání, poslechnout si, jak slyší člověk 
s kochleárním implantátem a mnoho dalšího. Neslyšící chceme naučit využívat své způsoby 
komunikace a umět je nabídnout při setkání se slyšícími. 
 
Týden komunikace osob se sluchovým postižením oslovuje všechny občany ČR bez rozdílu 
věku, pohlaví, náboženského vyznání.   
 
POSKYTNUTÉ ZÁŠTITY V R. 2013 
 

Daniela Filipiová (senátorka) 
Hlavní město Praha 
MUDr. Milan Cabrnoch (poslanec Evropského parlamentu) 
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 

 
PRŮBĚH TKOSP 2013  
 
Počet měst v ČR: 12  
(Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Liberec, Hradec Králové, Karviná, Kurdějov, Karlovy Vary, 
Kroměříž, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí) 
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Partneři v programu: 43 
Akce v programu: 64 
 
V rámci vybraného týdne byl sestaven celorepublikový program  akcí, které pořádaly 
organizace a instituce, které projevily zájem o spolupráci. I v tomto ročníku byly do programu 
zařazeny akce, které se konaly nejen v termínu 21. – 29.9. 2013 ale i v jeho blízkosti (v srpnu 
a říjnu). Snahou bylo vyhovět i těm organizacím, které již akci naplánovanou měly a neměly 
prostor na organizaci akce další. 
 
Programoví partneři se zapojují dobrovolně a bezplatně. Za uveřejnění v celorepublikovém 
programu jsou požádáni, aby logo TKOSP zveřejnily na svých webových stránkách s informací 
o podpoře TKOSP s přesným datem konání. Oslovovány k účasti jsou organizace a zástupci 
organizací po celé ČR. 
 
Mezi programové partnery byli zařazeni i ti, kteří: 

- nám věnovali dárky pro děti (Sluníčko, Mateřídouška),  
- nám darovali vlastní výrobky – špunty do uší, které jsme použili jako reklamní 

předměty (3M),  
- zveřejňovali akce z programu na vlastním facebookovém profilu (Panter, Sennheiser), 
- pomohli s přímým rozesíláním pozvánky s programem (CQM, CZMG), 
- zveřejnili banner TKOSP a rozhovory na svých webových stránkách (Prace.cz). 

 
VLASTNÍ AKCE SDRUŽENÍ ORBI PONTES V RÁMCI TKOSP 2013 

 
ORBI PONTES uspořádalo od 20.9. do 29.9.2013 celkem 15 vlastních akcí. Konaly se v Praze, 
Ostravě a Karviné, určeny byly jak pro širokou veřejnost, tak i speciálně pro děti a dospělé se 
sluchovým postižením. Uspořádány byly většinou spolu s jedním nebo více partnery. 
 
Na akcích byl zajištěn simultánní přepis do českého jazyka (Česká unie neslyšících), on-line 
přepis (Transkript online s.r.o.) a tlumočení do českého znakového jazyka (Česká komora 
tlumočníků do českého znakového jazyka). 
 
•  TISKOVÁ KONFERENCE 
 
Ve spolupráci s: Senát PČR, Transkript online s.r.o.  
Host: Nadační fond Dar sluchu. 
 
Tisková konference je tradičním oficiálním zahájením TKOSP. Tisková konference byla 
uspořádána v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.  
 
Tiskovou konferenci (20.9.3013) uváděla paní Hana Švejnohová (moderátorka Českého 
rozhlasu Dvojka). K tématu vystoupili Daniela Filipiová (senátorka), Jaroslav Winter 
(Helpnet.cz) za skupinu nedoslýchavých a ohluchlých osob, Milan Fritz za skupinu neslyšících, 
Renata Škopková za ORBI PONTES. 
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Novinkou na tiskové konferenci bylo představení dvou projektů. Během konference proběhla 
ukázka fungování tzv. přepisu on-line (Transkript online s.r.o.). On-line přepis je přepis 
mluveného slova, který probíhá na dálku. Přepisovatel byl zcela mimo přednáškový prostor a 
text, který přepisoval, se simultánně zobrazoval účastníkům konference na tabletech. 
Druhým představeným projektem byl Sluchobus nadačního fondu Dar sluchu. Sluchobus je 
improvizovaná audiologická komora a na nádvoří senátu NF nabídl vyšetření sluchu 
zájemcům z řad návštěvníků tiskové konference i zaměstnanců Senátu. 
 
Tiskové konference se zúčastnili např. Rádio Impuls, Český Rozhlas Dvojka, Česká televize, 
Haló noviny, časopis Gong. 
 
Na rozsáhlé rozesílce pozvánky se s námi podílelo několik partnerů. Rádi bychom, aby pro 
zástupce jednotlivých médií bylo naše téma dlouhodobě zajímavé, aby média, která jsou 
komunikačním nástrojem pro širokou veřejnost, byla svým přístupem příkladem veřejnosti.  
 

         
 
•   PŘEDNÁŠKY PRO DOSPĚLÉ 
 
Ve spolupráci s: ČSOB - Era svět 
Cílová skupina: široká veřejnost  
Témata:  
1. Komunikační prostředky 21. století nejen pro osoby se SP (23.9. 2013) 
2. Tlumočení do českého znakového jazyka – historie a současnost (25.9. 2013) 
Místo konání: Era svět, Jungmannovo náměstí, Praha.  
 
Vysoká úroveň přednášek byla zajištěna kvalitními přednášejícími s osobními zkušenostmi ze 
světa lidí se sluchovým postižením: Ing. Martin Novák (nedoslýchavý, předseda České unie 
neslyšících), Jaroslav Winter (nedoslýchavý, Helpnet.cz), Mgr. Evženie Benešová (logopedka a 
lektorka odezírání), Mgr. Radka Nováková (neslyšící lektorka, FF UK - ČNES), Milena Čiháková 
(neslyšící lektorka, Pevnost), Emílie Mrzílková (tlumočnice a lektorka, Aldea, vzdělávací 
agentura), Mgr. Naďa Hynková Dingová (lektorka, tlumočnice, FF UK, Česká komora 
tlumočníků do znakového jazyka), Alena Užachovová (O2).  
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Obě přednášky byly určeny pro širokou odbornou i laickou veřejnost.  
 
Domníváme se, že přednáška o komunikačních prostředcích je základní informací pro 
každého občana a zvláště pak pro ty, kteří se setkávají s osobami se sluchovým postižením 
v rámci své práce (zaměstnanci bank, učitelé, zdravotníci, policisté, hasiči, zaměstnanci 
veřejné správy, poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé zaměstnání, zaměstnanci 
personálních oddělení, zaměstnavatelé…). 
 
Na základě této myšlenky jsme v září v rámci TKOSP zahájili první Kurzy pro dospělé: 
 
  • KURZY PRO DOSPĚLÉ 
Nebojme se komunikace s lidmi se sluchovým postižením 
Více informací na str. 11 
  
•  PŘEDNÁŠKY PRO DĚTI 
Seznamte se, prosím… 
Více informací na str. 12 
 
• KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BOTANICKÉ ZAHRADY S ON-LINE PŘEPISEM 
 
Ve spolupráci s: Transkript online s.r.o., Botanická zahrada hl.m. Prahy, Vodafone 
Cílová skupina: osoby nedoslýchavé a ohluchlé, neslyšící, kteří ovládají dobře český jazyk 
Místo konání: Botanická zahrada hlavního města Prahy 
 
Projekt komentovaných prohlídek botanické zahrady s on-line přepisem na tabletech pro 
osoby nedoslýchavé a ohluchlé byl nápadem společnosti Transkript online a České unie 
neslyšících. ORBI PONTES bylo osloveno jako osvědčený organizátor akcí, aby tento projekt 
uvedlo do života.  
 

              
 
Jedná se o prohlídky s průvodcem, které běžně lidem se sluchovým postižením nejsou 
přístupné. Prohlídka funguje tak, že průvodce hovoří do mikrofonu telefonu, na jehož druhé 
straně sedí přepisovatel, který doslovně přepisuje komentář průvodce. Přepisovaný text se 
objevuje na tabletech každého z účastníků. 
 
Prohlídka se odlišuje od těch klasických tím, že průvodce nejen přednáší text, ale také 
kontroluje, jak se text zobrazuje na tabletu, aby počkal do momentu, kdy účastníci text 
přečtou a následně se podívají na objekt, o kterém se hovoří. 
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Články o této prohlídce vyšly např. v Haló novinách, v časopise Gong; na internetu pak na 
Helpnet.cz, blogu iDnes.cz Ladislava Kratochvíla a Evy Uhrové, ve Zpravodaji Federace rodičů 
a přátel sluchově postižených. 
 
Jedna z prohlídek byla tlumočena do znakového jazyka pro neslyšící a nedoslýchavé děti ze 
speciální školy Holečkova. 
 
Cílem této průkopnické akce v Botanické zahradě je: 
- zpřístupnit osobám SP akce, které pro ně nejsou dostupné, 
- rozšířit povědomí o službě přepisu on-line mezi osoby SP, 
- rozšířit povědomí o službě přepisu on-line mezi slyšící a inspirovat je k nabízení vlastních 
služeb tak, jak to udělala Botanická zahrada hl. města Prahy. 
 

Za organizování Komentovaných prohlídek v Botanické zahradě hl. města Prahy navrhli 
lidé se sluchovým postižením organizaci ORBI PONTES na výroční cenu MOSTY 2013, 

kterou vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR).  
NRZP ČR nominovala ORBI PONTES v Kategorii II Nestatní subjekt na cenu a prosazování 

plnohodnotné komunikace s osobami se sluchovým postižením 
Slavnostní vyhlášení proběhlo 20.3.2014.  

Více informací http://nrzp.cz/projekty/cena-mosty.html. 

 
•   SPORTOVNÍ AKCE 
 
1. Sportovní odpoledne nejen pro neslyšící a nedoslýchavé (26.9. 2013) 
Ve spolupráci s: Mgr. Eva Kovářová a profesionální trenéři Holmes Place Nový Smíchov  
Host: Telefónica O2 
Cílová skupina: široká veřejnost 
Místo konání: Holmes Place Nový Smíchov 
 
2. Beach volejbalový turnaj (27.9.2013) 
Ve spolupráci s: Mgr. Eva Kovářová a Beach Klub Ládví 
Hosté: Veronika Chladová a Oldřiška Žídková, reprezentantky ČR v plážovém volejbale na 
Deaf olympiádě 2013 v Bulharsku  
Cílová skupina: široká veřejnost 
Místo konání: Beach Klub Ládví 
 

     
 
Beach volejbalový turnaj měl velký ohlas ze strany účastníků, a tak byl 15. listopadu 
uskutečněn turnaj č. 2. Tohoto turnaje se zúčastnily 4 děti ze speciální školy pro děti se SP - 
Ječná, kterým se věnovala hráčka a trenérka Oldřiška Žídková.  
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•   DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 
1. Představení Kvak a Žbluňk (24.9.2013) 
Ve spolupráci s: Divadlo Kampa, Host: Telefónica O2 
Cílová skupina: děti ze speciálních škol pro SP (Ječná, Radlická) 
Místo konání: Divadlo Kampa 
 

   
 
 
Dětem se sluchovým postižením jsme zajistili oblíbené dětské představení dvou žabáků, 
které bylo tlumočeno do znakového jazyka. 
 
2. Představení Čtyři dohody s Jaroslavem Duškem (29.9.2013) 
Ve spolupráci s: Klub Lávka, Jaroslav Dušek 
Cílová skupina: široká veřejnost 
Místo konání: Klub Lávka 
 

   
 
Jaroslav Dušek je otevřený a velmi vstřícný. Představení Čtyři dohody proběhlo už 
mnohokrát s tlumočením do českého znakového jazyka. Jsme moc rádi, že letos v září toto 
kultovní představení mohlo po vzájemné dohodě proběhnout jak s tlumočením do 
znakového jazyka, tak být poprvé simultánně přepisováno do češtiny. 
 
Kulturní představení a akce, které jsou postavené na mluveném slovu, jsou pro osoby se 
sluchovým postižením většinou nedostupné, neboť tlumočení ani přepis nejsou využívány 
tak, jak by využívány být mohly a měly.  
 
0,5 miliónů občanů České republiky je tak odříznuto od mnohého dění. Proto považujeme za 
důležité pořádat takové akce, které vracejí osoby SP do společnosti, a které mohou 
motivovat další organizátory kulturních akcí k využívání tlumočení do znakového jazyka a 
simultánnímu přepisu. 
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Navíc je to opět příležitost, jak nenásilně představit slyšícím svět lidí neslyšících. Vždyť kolik 
zdravě slyšících lidí si uvědomí to, kolik věcí je člověku zapovězeno v momentě, kdy slyší jen 
částečně nebo vůbec? 
 
•  FILMOVÝ KLUB V ERA SVĚTĚ   
 
Organizátor: Era svět, ORBI PONTES zajišťovalo tlumočení do českého znakového jazyka a 
simultánní přepis. 
 
Rozhodnutí partnera, Era svět, že uspořádá v rámci TKOSP také kulturní akci, nás potěšilo. 
Poprvé v rámci filmového klubu Era svět tak běžel film s barevnými titulky. Diskuse po 
promítání byla tlumočena do znakového jazyka a simultánně přepisována do češtiny. 

 
NOVINKY V PROJEKTU  
 
Druhý ročník TKOSP měl novinek několik.  
Většinu z nich nám pomohli zrealizovat nadšení dobrovolníci.  
 
Novinkami v letošním roce byly: 
 
1. Logo vytvořené pro projekt TKOSP Petrem Šulcem z Brna (spojovací článek 
UMSEMUMTAM) 
2. Maskot ORBI PONTES – pan Orbík a jeho rodina, vytvořeno Tomášem Gayerem, blogerem 
na iDnes.cz 
3. Tiskoviny (plakáty a vizitky) - grafická podoba Lucie Dlauha (UMSEMUMTAM), Dopravní 
podnik města Prahy poskytl prostor v pražských tramvajích a metru. 
4. Soutěž o věcné ceny – Kalman Horvát (nápad, poradenství), Martin Župka (web) 
5. Reklamní spot – Funny Bunny Films s.r.o. 
6. Video pozvánka do Botanické zahrady hl. města Prahy- Marcela Vítová (střih, ozvučení) 
  
ZAPOJENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
 
Organizaci projektu zajišťují dvě členky Rady sdružení. Během příprav se zapojily postupně i 
ostatní členky sdružení. 
 
Nedílnou součástí projektu jsou DOBROVOLNÍCI, jejichž spolupráce si moc vážíme. Většina 
dobrovolníků přistupuje k projektu, aby podpořili myšlenky TKOSP, které s nimi „rezonují“. 
 
Na druhém ročníku se dobrovolníků podílelo více než v roce 2012.  
Většina z nich pracovala na výše zmíněných „novinkách v projektu“:  
logo, maskot, grafika, soutěž, video, spot.  
Bez nároku na honorář např. vystoupili kvalifikovaní přednášející 
dvou stěžejních přednášek v Era světě.  
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II. NEBOJME SE KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
KURZY PRO DOSPĚLÉ 

 
Za finanční podpory: nadačního fondu Kousek po kousku 
 
V červnu 2013 byl nadačním fondem Kousek po kousku podpořen projekt sdružení ORBI 
PONTES „Nebojme se komunikace osob se sluchovým postižením“ na Moravě.  
 
Cílovou skupinou jsou zdravotníci, zaměstnanci veřejné správy, zájemci z řad veřejnosti, 
učitelé, studenti vysokých škol z Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. 
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. 
 
Odborným garantem a  lektorkou je Mgr. Eva Liberdová (uživatelka kochleárního 
implantátu), která přednáší o rozdílech mezi jednotlivými sluchovými postiženími, potřebami 
a způsoby komunikace osob dle typu sluchového postižení, mýtech a diskriminačních 
praktikách slyšící veřejnosti. V rámci kurzu je zařazeno sebezkušenostní cvičení - simulace 
„lehké“ nedoslýchavosti, zkouška odezírání a ukázka on-line přepisu.   
 
První kurzy proběhly v září v Karviné a Ostravě a byly zařazeny do programu TKOSP. Do 
konce roku 2013 se uskutečnilo celkem 11 kurzů v  rozsahu 38,5 hod, bylo proškoleno 188 
účastníků. Po dohodě s nadačním fondem Kousek po kousku byly uspořádány v prosinci 
výjimečně 3 kurzy v Praze: na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2) a na 
pobočce ČSOB a.s. (1).  
 
Powerpointová prezentace je upravována pro jednotlivé cílové skupiny (soc. pracovníci, 
studenti apod.). V r. 2013 se kurzy uskutečnily na těchto místech: 
•Regionální knihovna Karviná – 2 kurzy: pro veřejnost a pro odborné pracovníky 
•REKVAL, s.r.o., Ostrava – 2 kurzy: pro sociální pracovníky a pro nelékaře (zařazeno do 
kreditního systému dle Vyhlášky  č. 4/2010 Sb. pro nelékařské zdravotnické pracovníky) 
•Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s., Nový Jičín – 1 kurz: pro 
sociální pracovníky (zařazeno do kreditního systému dle Vyhlášky  č. 4/2010 Sb. pro 
nelékařské zdravotnické pracovníky) 
• Krajský úřad Ostrava – 2 kurzy: pro zaměstnance krajského úřadu 
•UK Fakulta tělesné výchovy a sportu – 3 termíny, pro studenty a pedagogy 
•ČSOB, Praha – 1 kurz:  pro vedoucí poboček  
 
Tento projekt končí v červnu 2014. 
Po ukončení projektu s nadačním fondem Kousek po kousku budou kurzy nabízeny i nadále. 
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III. SEZNAMTE SE PROSÍM 

PŘEDNÁŠKY PRO DĚTI 
 
1. Přednášky 
Cílová skupina: děti prvního stupně základních škol 
Témata:  
Rozdíly mezi slyšícími a neslyšícími, rozdíly mezi sluchovými postiženími, typy a pravidla 
komunikace osob SP, ukázka znakování, hry za použití různých výrazových prostředků. 
Místo konání: Základní škola, náměstí Curieových (Praha), Fakultní základní škola Barrandov 
II. (Praha) 
 

   
 
Přednášky „Seznamte se, prosím“ organizujeme nepravidelně již od TKOSP 2012. Reakce dětí 
jsou vždy velmi otevřené, bezprostřední a velmi pozitivní.  
 
2. Rozhovory s dětmi na téma „Poznáváme svět ticha“  
 
Cílová skupina: děti ve věku 3 – 6 let (předškoláci) 
Témata:  
Rozdíly mezi slyšícími a neslyšícími, rozdíly mezi sluchovými postiženími, typy a pravidla 
komunikace osob SP, ukázka znakování, hry za použití těla namísto slov. 
Místo konání: Školka Orangery, Dolní Počernice (Praha) 
 
Přednášky pro děti jsou pořádány s cílem vytvářet základy nové společnosti. I ty nejmenší 
děti jsou velmi otevřené a vnímavé. Přednáškami se dětem snažíme otevřít dveře do světa 
ticha, povzbudit dětskou zvídavost a otevřenost novému, ztratit zábrany, ptát se a zkoušet 
vnímat jazyk všemi smysly. 
 
Průběh přednášek se liší v závislosti na věku dětí. U malých dětí vše probíhá pouze 
povídáním a hrou, převážně zaměřenou na zábavné znaky. Předškoláci a děti na 1. stupni 
základní školy jsou schopné vnímat rozdíly a diskutovat o tématu. Přednášky jsou vždy 
přizpůsobeny reakcím dětí a jejich vyspělosti. 
 
V roce 2014 plánujeme nabízet tyto přednášky pravidelně mateřským, základní i středním 
školám.  
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IV. SPORTOVNÍ AKCE 
 

Naše sportovní akce jsou vždy zaměřené na to, aby se potkávali lidé slyšící a lidé SP. Z vlastní 
zkušenosti víme, že na takovýchto akcích, kdy se od formálního chování přechází velmi brzy 
k jednání neformálnímu a velmi osobnímu, se překonávají komunikační bariéry prakticky 
hned na začátku, vytvářejí se nová přátelství, lidé se stávají otevřenější a učí se navzájem.  
 
Mgr. Eva Kovářová je tím příkladem z řad slyšících, která se po své první zkušenosti na TKOSP 
v r. 2012 rozhodla pořádat speciální kurzy cvičení SM systému, jógy a relaxačního cvičení 
pro osoby SP. Díky Evě mají osoby SP možnost cvičit se speciálním osobním přístupem, nabízí 
se jim zkoušení nových věcí v prostorách studia Dayal (dnes už nejen s Evou). Přínosem je jak 
nová zkušenost pro osoby SP, ale zároveň jsou obohacováni o novou zkušenost i slyšící 
návštěvníci studia. 
 
Společně s Mgr. Kovářovou byly uspořádány také beach volejbalové turnaje. První smíšený 
turnaj proběhl během TKOSP. Akce zaznamenala úspěch a tak bylo uspořádáno další setkání 
v listopadu 2013 a naplánováno setkání v lednu 2014. 
 
 

V. ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE TÝMU o.s. ORBI PONTES 
v rámci Operačního Projektu Praha – Adaptabilita 

 1.9. 2013 – 31.8. 2014 
 
Číslo operačního programu: CZ.2.17 
Název operačního programu: OP Praha Adaptabilita 
Číslo prioritní osy: 17.2 
Název prioritní osy: Podpora vstupu na trh práce 
Číslo výzvy: 06 
Název výzvy: 6. výzva 

 
V rámci poskytovaných služeb o.s. ORBI PONTES klademe důraz na kvalifikovaný tým. K 
realizaci veškerých akcí, jejichž cílovou skupinou jsou zdravotně znevýhodněné osoby, a to 
zejména osoby se sluchovým postižením, využíváme získané externí finanční zdroje a vlastní 
dosud nabyté zkušenosti. Abychom zvýšili úspěšnost při získávání finančních zdrojů a 
zároveň zkvalitnili a rozšířili naše služby, prohlubujeme díky tomuto projektu jazykové 
zkušenosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, fundraisingu, finančního a 
strategického plánování, řízení lidských zdrojů.  
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Vzdělávání je sestaveno tak, aby přispělo ke zvýšení kompetencí jednotlivých členů týmu na 
jejich pozicích a zároveň, aby došlo k celkovému zvýšení kvality poskytovaných služeb, 
zvýšení finanční kapacity a zajištění finanční stability organizace prostřednictvím proškolení a 
koučování fundraiserů. 

 
VI. ZTLUMENO 

 
ZTLUMENO je skupinový blog na iDnes.cz 
http://ztlumeno.blog.idnes.cz/ 

Přináší informace a postřehy ze života osob se sluchovým postižením. 
Cílem blogu je využití on-line prostoru pro osvětu, pochopení tématu, 
zvyšování tolerance, sdílení pocitů a zážitků. 
V roce 2013 bylo uveřejněno celkem 23 článků. Autory článků jsou lidé s 
různým sluchovým postižením a jejich přátelé. 

 

 
PROJEKTY ZAHRANIČNÍ 
 

I. BE ACTIVE, BE INCLUSIVE  
Guimarães, Portugalsko, 22. – 29.4. 2013 

 
ORBI PONTES bylo partnerem projektu "Be Active, Be Inclusive" portugalské organizace 
DESINCOOP - Desenvolvimento Económico, Social e Cultural CRL. Projektu se účastnilo 6 
evropských zemí, které vyslalo své pětičlenné týmy mladých lidí ve věku od 18 do 25 let do 
portugalského města Guimarães. V projektu se setkali lidé různých kultur, vyznání a za 
pomoci sportovních aktivit, her a dialogu bořili komunikační i kulturní bariéry. Český tým 
tvořily 4 osoby se sluchovým postižením a slyšící vedoucí. 
 

            
 

http://ztlumeno.blog.idnes.cz/
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MEDIÁLNÍ KAMPAŇ 2013  
 

• TISK 
 
Mediální partneři nám poskytli prostory pro články, rozhovory, pozvánky, tiskové zprávy a 
inzerci. Podařilo se nám publikovat ve známých magazínech, časopisech a novinách. Velkým 
úspěchem bylo zveřejnění článku v magazínu Xantypa, Tvoje svatba, v příloze ONA DNES 
deníku MF Dnes a uveřejnění inzerce v deníku Metro. Z médií, která se zabývají sociální 
tématikou, nám prostor nabídli (i opakovaně) např. časopis pro integraci MOSTY, redakce 
časopisu Můžeš, GONG, Sociální práce, Veřejná správa a další. 
 
Naší snahou bylo v médiích zviditelnit také činnost jednotlivých partnerů, proto jsme některé 
prostory získané od médií nabídli spolupracujícím organizacím. Společně s námi přispěly 
svými články např. v tisku organizace ASNEP a společnost Transkript online s.r.o. Na 
internetu pak organizace Pevnost. 
 
Přehled mediálních výstupů - tisk: 
 

Xantypa únor 2013, září 2013 

Tvoje svatba duben 2013 

MOSTY – ORBI PONTES, ASNEP, Transkript 
Online  

02/2013, 03/2013, 04/2013 

Veřejná správa 18/2013, 20/2013 

Sociální služby květen 2013, listopad 2013 

Sociální práce 3/2013, říjen 2013 

Můžeš září 2013 

Haló noviny srpen 2013, 21.9.2013 

ONA Dnes  16.9.2013 

ČTK, Tisková zpráva – Tisková konference  20.9.2013 

Deník Metro – inzerce 24.9.2013 

ČTK, Tisková zpráva -  Představení Čtyři 
dohody 

30.9.2013 

Gong 2/2013, 3/2013, 4/2013  

Abilympijský zpravodaj (tisk) 5/2013 (říjen) 

 
• INTERNET 

 
Internet (facebook, youtube, linkedIn,  webové stránky) je využíván k šíření pozvánek 
k projektům a jednotlivým akcím, tiskových zpráv, spotu, soutěží, článků , mediálních 
výstupů. 
 
Články byly uveřejněny např. na webových portálech: Helpnet.cz, Gong, Florence, Mosty, 
blog Ladislava Kratochvíla (iDnes.cz), Abilympijský Zpravodaj, blog iDnes Ztlumeno  
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Přehled mediálních výstupů – internet: 
 

ČTK Protext 11.3., 10.9., 23.9., 2.10. 

Helpnet.cz srpen, září, říjen 2013 

Můžeš 13.3., 14.6., 20.9., 2.10. 

Gong 13.3., 17.6., 12.9. 

Mzdová praxe, Práce a mzda září 2013, říjen 2013 

Neziskovky.cz březen 2013, 12.9., 7.10. 

Florence, Ambit Media 15.8., 2.9. 

MOSTY – ORBI PONTES, ASNEP, Transkript 
Online  

02/2013, 03/2013, 04/2013 

Kochlear.cz červen, srpen, září, říjen 2013 

Blog Ladislava Kratochvíla, iDnes.cz srpen, září 2013 

ZN – Zprávy neslyšících 15.8., 19.8. 

Abecedazahrady.cz 13.8. 

Tvoje svatba září 2013 

Muzeum.cz - Centrum pro prezentaci 
kulturního dědictví 

září 2013 

Protisedi.cz září 2013 

LinkedIn září 2013 

Equal Pay Day 12.2.2013 

Budupomahat.cz srpen 2013 

Česká unie neslyšících 3.9. 

Ruce.cz 11.6., 24.8. 

Neslysici.info 12.9. 

Toulcův dvůr 12.9. 

Snncr.cz 12.9. 

Seniorum.cz 18.9. 

InvArena září 2013 

Prace.cz 20.9. 

Studio Motýlek září 2013 

Sekce farmaceutických asistentů 17.9. 

Kalendář akcí ODS 20.9. 

Kpostrava.cz 16.9. 

Chodící lidé 23.9. 

Pražský patriot 24.9. 

Alfabet.cz 23.9. 

Abilympijský zpravodaj říjen 2013 

Kam jít v Praze zadarmo 20. – 29.9. 

Ztlumeno – blog ORBI PONTES 01- 12/ 2013 
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• PLAKÁTOVÁ A LETÁKOVÁ INZERCE 

 
Plakátová inzerce v rámci projektu TKOSP proběhla v letošním roce poprvé. Plakáty a letáky 
byly umístěny ve vybraných tramvajových linkách, v metru a v síti multikin CineStar.  
Dopravní podnik hl. města Prahy se stal naším partnerem a prostory pro plakátovou kampaň 
nám poskytl zdarma.  
Logo TKOSP bylo umístěno na letácích společnosti NECOSS s.r.o, které byly distribuovány 
v nákladu 30 000 kusů po jižních Čechách. 
 

Umístění reklamy Počet kusů 

Tramvaje, metro A4, 16. – 29.9. Praha PID 1320 

Metro, A3, 23. – 29.9. Praha PID 45 

Multikina Cinestar, A1, 19. – 25.9. ČR 26 

Letáky NECOSS s.r.o. (Jihočeský kraj) 30 000 

 

• TELEVIZE  
 
Dostat se do veřejnoprávních a soukromých televizí bylo jedním ze stěžejních úkolů týmu 
ORBI PONTES. Přiblížit se široké veřejnosti na maximum jak s tématem sluchových postižení, 
tak s pozvánkou k TKOSP. 
Podařilo se nám získat prostor v České televizi. 3 rozhovory o Týdnu komunikace osob se 
sluchovým postižením, a to v pořadech ČT Dobré ráno (vysíláno 11.9.2013) a Televizním 
klubu neslyšících (vysíláno v 21.3.2013, a 23.10.2013). 

 
• REKLAMNÍ SPOT - TELEVIZE A KINA 
 
Profesionální reklamní spot „Není ticho jako ticho“ se stal zásadním mediálním počinem 
v roce 2013. Spot byl vytvořen produkční společností Funny Bunny Films s.r.o. Ve spotu byly 
propagovány 3 základní komunikační prostředky SP osob (odezírání, znakový jazyk, titulky – 
psané slovo), pravidla komunikace i vtipný příběh.  
 

Spot „Není ticho jako ticho“ zvítězil v soutěži Žihadlo 2013 o nejlepší česko-slovenskou 
veřejně prospěšnou reklamu v kategorii „Televizní a kino spot“.  

Slavnostní vyhlášení proběhlo 21.11.2013. Více informací o soutěži na www.zihadloroku.cz. 

 
Spot byl promítán v síti multikin CineStar: Praha (Anděl, Černý Most), České Budějovice, 
Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň, Golden Apple Cinema Zlín. 
 
Díky vysoké kvalitě spotu došlo k jeho odvysílání Českou televizí v rámci uskutečněných 
rozhovorů v Dobrém ránu a v Televizním klubu neslyšících. 
 
Od 5. do 14.3.2014 byl spot promítán na žádost organizace Člověk v tísni o.p.s. na 
mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách. 
Spot byl promítán studentům (14-17 let) před dopoledními projekcemi filmů pro základní a 
střední školy v Praze a dalších 33 městech po celé ČR. 



 

ORBI PONTES o.s., Brichtova 819, 152 00  Praha 5; IČ : 22611100; www.orbipontes.cz 19 

 
Od 5. do 7. 4.2014 byl spot promítán na ozvěnách mezinárodního filmovém festivalu 
Febiofest v Karlových Varech před každou filmovou projekcí.  
 
Přehled a statistika shlédnutí spotu (k 30.9.2013):   
    

Médium Počet shlédnutí 

Televize:  

Česká televize – Dobré ráno, 11.9.2013, 
rozhovor R.Škopková a J.Štáfek 

není známo 

Česká televize – TKN, 23.10.2013, o TKOSP – 
R. Škopková 

není známo 

Internet:  

Youtube.com  5 897 

Stream.cz, 12.9. 21 804 

Loupak.cz, 14.9. 3 083 

Kino:  

CineStar – 10 kin po ČR, 19. – 25.9.2013 30 618 

Banka ČSOB – Era svět:   

Kavárna, recepce, horní sál není známo 

 

   
 

    

 
•  RÁDIO 
 
Ve spolupráci s Kalmanem Horvátem, Jiřím Panznerem a rádiem Applaus vznikl vánoční 
rádiový spot, který byl vysílán v prosinci 2013. 
 

•  SOUTĚŽ 
 
Pro zvýšení zájmu o téma SP, o projekt a zároveň nenásilné šíření základních informací o 
neslyšících jsme se rozhodli v září podpořit tuto problematiku soutěží o hodnotné věcné 
ceny. 
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Soutěž byla založena na vyhledání odpovědi na otázku v pěti krátkých videích. Otázka zněla: 
„Jak se člověk dorozumí se sluchově postiženou osobou, nezná-li znakový jazyk/odezírání?“ 
 
Videa byla koncipována tak, aby se soutěžící: 
- dozvěděl zajímavou formou základní informace o světě SP, o rozdílech mezi jednotlivými 
sluchovými postiženími a vlivu na komunikaci, 
- zamyslel nad běžnými životními situacemi, které jsou pro osobu SP psychicky náročné,  
- zasmál, naučil pár znaků, dostal chuť dozvědět se víc, zkusil si znakový jazyk… 
 
Soutěž byla umístěna na webových stránkách www.orbipontes.cz/soutez. Informace o 
soutěži byly šířeny se spotem přes facebook sdružení, facebookové profily (např. Pozitivní 
evoluce, Mám se ráda), soukromé facebookové profily, youtube.com, Stream.cz, Loupak.cz. 
 
Celkem dorazilo 133 odpovědí, z nichž 125 bylo správných. Dle statistiky Google Analytics 
bylo zjištěno, že 5 krátkých videí shlédlo 271 osob. Znamená to tedy, že každý druhý divák se 
rozhodl zapojit do soutěže. 
 
Soutěžícím z celé ČR bylo rozdáno celkem 9 cen. Ceny byly: noc pro dva v hotelu Panorama, 
semestrální kurz malování a kreslení, speciální masáž, večeře pro dva v Café 22, VIP 
poukázky k návštěvě fitness a wellness Balance Club Brumlovka, dobíjecí kupony Vodafone. 

 
•  VIZITKY A ŠPUNTY DO UŠÍ 
 
Jako reklamní materiál bylo použito 2000 vizitek a 7000 špuntů do uší. Vizitky spolu se 
špunty do uší byly rozdávány na akcích ORBI PONTES, partnerům a veřejnosti. Stejně jako u 
reklamního spotu bylo vsazeno na vtipné a praktické podání. 
 

   
 

http://www.orbipontes.cz/soutez
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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. 
www.kareljanecek.com 
 

Jedním ze základních pilířů strategie Vodafonu je ohleduplné chování vůči 
společnosti a životnímu prostředí. Jako technologická firma má velké know-
how v této oblasti, usiluje 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 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 a také na lidi, kteří hledají lepší pracovní 
uplatnění. www.videostudovna.cz 

http://www.csob.cz/
http://www.recordati.cz/p17-VALETOL
http://www.recordati.cz/k7-Lecive_pripravky_volne_prodejne-Acylpyrin_brand
http://www.recordati.cz/k19-Doplnky_stravy-Lipovitan
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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 profiluje především jako 
poskytovatel telekomunikačních služeb (internet, telefon, 

kabelová televize s vysokým rozlišením), velikostně se pak řadí na druhou příčku mezi 
regionálními poskytovateli v Jihočeském kraji. www.necoss.cz 

 

Nejkvalitnější a nejrychlejší tisk všeho na co si jen vzpomenete! FPR Repro 
tiskne od vizitek, přes samolepky, katalogy, plakáty až po billboardy. Vše i do 
druhého dne. FPS Repro, to je festival barev po celý rok. www.fpsrepro.cz 

 

 

Nadace Charty 77, konto Bariery Již 19 let pomáhá 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 

 
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 .   

 

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 
 
 

http://www.fpsrepro.cz/
http://www.kontobariery.cz/
http://www.kousekpokousku.cz/
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www.tilaccount.cz  
 

 
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 

 
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 nabízí živé přenosy  
z vybraných akcí. www.prostor.erasvet.cz 
 

Klub lávka, Praha  

www.lavka.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 moderně a stylově zařízených klubech najdete vždy to nejlepší vybavení a 
profesionální služby. Snahou je propagovat fitness jako životní styl a umožnit 

členům dosahovat svých vytyčených cílů v příjemném a inspirujícím prostředí. 
www.holmesplace.cz 

 

Tvoří, inspiruje, propojuje, sdílí. Divadlo Kampa je otevřený prostor pro 
kulturu a setkávání, místo pro inspiraci i sebevzdělání. www.divadlokampa.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 

http://www.tilaccount.cz/
http://www.transkript.cz/
https://prostor.erasvet.cz/
http://www.divadlokampa.cz/
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služby, která návštěvníkům poskytne ucelený informační servis o dané expozici. 
www.botanicka.cz 
 
 

3M Česko, spol. s r.o. pomáhá dělat život v České republice zelenější, zdravější, 
bezpečnější a důmyslnější. www.3m.cz 

 
Wellness Hotel PANORAMA**** 
Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 941.  
Hotel PANORAMA se nachází ve východních Čechách v rodišti  

 
Karla Poláčka. Město s bohatou historií a s mnoha přírodními krásami v okolí leží v podhůří 
Orlických hor. www.hotelpanorama.eu 

 
Výtvarný ateliér Malování kreslení Praha 2, Balbínova 28.  
Občanské sdružení Malování a kreslení provozuje výuku výtvarného umění  
v celé jeho šíři. 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 „Tělo je místem, kde prožíváme celý život.“ www.marketakrausova.cz 
 

Café 22, Praha 1, Malostranské nám. 27 
 
 

 
Balance Club Brumlovka je exkluzivní moderní wellness a fitness klub 
jehož cílem je poskytnout příjemné místo, kde si každý může nejen aktivně 
zasportovat, ale i příjemně relaxovat a odpočinout si. Balance Club chce 

být pro návštěvníka sportovním klubem nabízejícím vysokou kvalitu služeb, osobní přístup 
ke členům, špičkové sportovní vybavení a přátelskou atmosféru.  
 
 

 

Beachklub Ládví 
www.beachklubladvi.cz 

 
 

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  

http://www.botanicka.cz/
http://www.3m.cz/
http://www.malovanikresleni.cz/sluzby/kurz-malovani-pro-deti/
http://www.malovanikresleni.cz/sluzby/
http://www.malovanikresleni.cz/products/malovani-pro-seniory/
http://www.marketakrausova.cz/
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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 
 

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 

http://www.asnep.cz/
http://www.cun.cz/
http://www.liberec.cun.cz/
http://www.unieneslysicichbrno.cz/
http://www.ucjtk.ff.cuni.cz/cnes
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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 

 
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 
 

http://www.ssbrno.cz/udaje.php
http://www.aldea.cz/firemni-jazykove-kurzy
http://www.aldea.cz/znakovy-jazyk
http://www.aldea.cz/odborne-kurzy
http://www.aldea.cz/konferencni-servis
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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 

 
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 
 
 

 
SPÁLENÝ SUŠENKY – je 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 
 

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 
 

 
www.rkka.cz 

 

http://www.cktzj.com/clenstvi-v-komore
http://www.cktzj.com/o-komore
http://www.cktzj.com/aktivity
http://www.cktzj.com/
http://darsluchu.cz/
http://www.spalenysusenky.cz/
http://www.tichakavarna.cz/
http://www.rekval.cz/
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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 pořádaných akcích (konference, workshopy, 
semináře) vytváří prostor pro setkávání ambiciózních a úspěšných českých podnikatelů, kde 
je umožněno 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 
 

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  

http://www.cqm-sro.cz/
https://picasaweb.google.com/i.navratilik
http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/zs-toulcuv-dvur
http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/zchb-botic
http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/zchb-botic
http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/sdruzeni-sraz
http://www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/materska-skola
http://www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/materska-skola
http://csop.webpark.cz/
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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. 
 

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. 
 
 

Kavárna neslyšících Brno 
 
 
 
 

53. skautský oddíl neslyšících Potkani je skautský smíšený oddíl, který pracuje 
s neslyšícími dětmi, ale vítá i slyšící děti neslyšících rodičů nebo slyšící 
sourozence. Funguje jako ostatní skautské oddíly, členové se schází  

http://www.prace.cz/
http://www.snncr.cz/
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v klubovně, kde hrají hry. Na výpravách mladí skauti poznávají přírodu a v letním čase jezdí 
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 pořádá 
 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, 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 
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. Služby Poradenského centra je 

možné využít nejen v Kroměříži, ale také v pobočkách v Uherském Hradišti a ve Valašském 
Meziříčí. www.chcislyset.cz 
 

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

http://www.arcus.skautipraha2.net/
http://www.jodiawards.org.uk./
http://www.knihovna.kvary.cz/
http://www.studio-motylek.cz/
http://www.chcislyset.cz/
http://www.hsnhk.estranky.cz/
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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 

 

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. Věnuje 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 umožňuje využít komunikační síť České tiskové 
kanceláře pro rozšíření 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 rozesílá e-mailem až na 3000 adres 
zájemcům z řad novinářů a odborné veřejnosti. Zprávy jsou zobrazovány 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 

 

Časopis i web vydává Sdružení přátel Konta Bariéry ve spolupráci s 
Nadací Charty 77. Časopis Můžeš vychází vždy první den v měsíci. Jeho  

 

http://www.panter-praha.cz/
http://www.panter-praha.cz/
http://www.sennheiser.cz/
http://www.rozhlas.cz/
http://www.protext.cz/
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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  

http://www.muzes.cz/
http://www.gong.cz/
http://www.nrzp.cz/novy-casopis.html
http://www.xantypa.cz/
http://neziskovky.cz/
http://www.socialnisluzby.eu/
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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. Cílem je, aby měli 
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. 

 

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 s.r.o. 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. 

 

http://kochlear.cz/
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-947101.aspx
http://www.mzdovapraxe.cz/
http://www.halonoviny.cz/
http://www.zpravy-pro-neslysici.cz/
http://www.funnybunny.cz/
http://ztlumeno.blog.idnes.cz/
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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 
 

Inspirativní časopis Tvoje svatba je zaměřený především na moderní 
ženy od 18 do 35 let, které jsou cílevědomé, sebevědomé a touží po  

http://www.socialniprace.cz/
http://cinestar.cz/olomouc/
http://cinestar.cz/ostrava/
http://www.cinestar.cz/
http://www.florence.cz/
http://www.florence.cz/
http://www.ambitmedia.cz/
http://www.ambitmedia.cz/
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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 
 

  www.radioapplaus.com 
 

 
OCENĚNÍ AKTIVIT 2013 
 
Vyhlášení cen v roce 2013 
 

 Žihadlo 2013 - nejlepší česko-slovenská veřejně prospěšná reklama,  
kategorie: televizní a kino spot 

 
21.11.2013 reklamní spot NENÍ TICHO JAKO TICHO propagující Týden komunikace osob se 
sluchovým postižením zvítězil v soutěži Žihadlo 2013 o nejlepší česko-slovenskou veřejně 
prospěšnou reklamu v kategorii televizní a kino spot.  

  

 Speciální ocenění:  
 
V říjnu 2013 nám přišly od dětí 4. tříd ZŠ nám. Curieových (Praha) krásné reakce na naše 
přednášky. 
 
Vyhlášení cen v roce 2014 
 

 Nominace na MOSTY 2013 (vyhlášení cen 2014) 
 
ORBI PONTES bylo do této soutěže přihlášeno lidmi se sluchovým postižením za 
komentované prohlídky s přepisem on-line v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Národní rada 
osob se zdravotním postižením České republiky nominovala ORBI PONTES na výroční cenu 
„MOSTY 2013“ v kategorii II. nestátní subjekt za prosazování plnohodnotné komunikace s 
osobami se sluchovým postižením.  

 

 Nominace na BLOGERA 2013 
 
Blog sdružení, který jsme zřídili na i.Dnes.cz a pojmenovali ZTLUMENO, využíváme ke 
zveřejňování postřehů a příběhů, které jsou propojeny se životem lidí se sluchovým 
postižením. Příspěvky jsou psány jak slyšícími tak lidmi s přímou osobní zkušeností 
s postižením. ZTLUMENO bylo nominován na cenu Bloger roku 2013, který vyhlašuje redakce 
iDNES.cz.  
 
 

http://www.tvoje-svatba.cz/
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DÁRCI 
 

FINANČNÍ DARY A GRANTY 
 

Dárce  Dar Projekt 

Nadační fond  
Kousek po kousku 

 50 000,- Nebojme se 
komunikace osob SP 

ČSOB a.s.  100 000,- TKOSP 

Karel Janeček  49 152,- TKOSP 

NECOSS s.r.o.  5 000,- TKOSP 

Herbacos Recordati 
 s.r.o. 

 49 000,- TKOSP 

Telefónica O2  8 000,- ORBI PONTES o.s. 

Tomáš Čech  3 481,- ORBI PONTES o.s. 

 Celkem 264 633,-  

Veřejné zdroje    

Hlavní město Praha, 
OPERAČNÍ PROGRAM 
PRAHA – ADAPTABILITA 

 706 583,61 OPPA – Zvyšování 
kvalifikace týmu o.s. 
ORBI PONTES 

 

NEFINANČÍ DARY 
 

Dárce Projekt 

Nadec Charty 77 Konto BARIÉRY TKOSP 

TIL Account s.r.o. ORBI PONTES o.s. 

Era svět TKOSP 

Klub Lávka TKOSP 

Divadlo Kampa TKOSP 

Beach Klub Ládví TKOSP 

Videostudovna.cz, Kalman Horvát TKOSP, ORBI PONTES o.s. 

Martin Župka ORBI PONTES o.s. 

DPP Praha TKOSP 

Transkript on-line s.r.o. TKOSP 

HOLMES PLACE TKOSP 

NECOSS s.r.o. TKOSP 

CQM s.r.o. TKOSP 

CZMG s.r.o. TKOSP 

CineXpres s.r.o. TKOSP 

Funny Bunny Films s.r.o. TKOSP 

FPS Repro spol. s r.o. TKOSP 

Botanická zahrada hl.m. Prahy TKOSP 

3M Česko spol. s r.o. TKOSP 

Mladá Fronta a.s. TKOSP, Kurzy pro děti 
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Dárce Projekt 

Era svět TKOSP 

Rádio Česko TKOSP 

Vodafone TKOSP 

Hotel PANORAMA,  
Rychnov nad Kněžnou 

TKOSP 

Ateliér Malování kreslení o.s. TKOSP 

Balance Club Brumlovka TKOSP 

Markéta Krausová TKOSP 

Café 22 TKOSP 

Lucie Dlauhá TKOSP 

Tomáš Gayer ORBI PONTES o.s. 
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V R. 2013 
 
Aktiva celkem 798 000,00 
 
Dlouhodobý majetek 0,00 
Krátkodobý majetek 798 000,00 

 pohledávky 281 000,00  

 finanční majetek 509 000,00  

 jiná aktiva 8 000,00 

 
Pasiva celkem 798 000,00 
 
Vlastní zdroje  

 jmění celkem  

 výsledek hospodaření 32 000,00 

Cizí zdroje 766 000,00  
Dlouhodobé závazky 0,00 
Krátkodobé závazky 766 000,00  
 
Výnosy celkem 542 000,00 
 
Přijaté dary (příspěvky) 266 000,-  
Provozní dotace 276 000,- 
Bankovní úroky  
 
Náklady celkem 515 000,00  
 
Spotřebované nákupy 33 000,00 
Služby 184 000,00 
Osobní náklady 298 000,00 
 
Účetní závěrka je založena v obchodním rejstříku. 
V Praze dne 22.5.2014 
 

 


