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PRAHA 

Kdykoliv po dohodě  
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 
 
 
26. 8. 2014 VERNISÁŽ VÝSTAVY Čeští Neslyšící: 1814–2014 

Výstava k výročí narození pěti osobností, které výrazně ovlivnily komunitu českých 
Neslyšících  
Ústav jazyků a komunikace neslyšících, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, 116 38 
Praha, vstupní hala hlavní budovy. 
Vstup volný, výstava se koná minimálně do konce září. 
 
2. 9. 2014 
19.30  KINO: SMÍCH RACKŮ (2001, ISLAND/NĚMECKO/VELKÁ BRITÁNIE)  

Era svět, Jungmannovo náměstí 767 

Pořádá: Era Art klub, Severský filmový klub, ORBI PONTES 

Film je opatřen barevnými titulky 
Vstupné: 50,- Kč půjde na podporu neziskových organizací  
Hostem Era Art klubu: Daniela Kolářová 

 
 
9. 9. 2014 
19.30  KINO: ILUZE - FILM O VLAKU (2003, ŠVÉDSKO)  

Era svět, Jungmannovo náměstí 767 

Pořádá: Era Art klub, Severský filmový klub, ORBI PONTES 

Film je opatřen barevnými titulky 
Vstupné: 50,- Kč půjde na podporu neziskových organizací  
Hostem Era Art klubu: Viktor Polesný, který je autorem řady televizních inscenací, filmů a 
dokumentárních snímků. 

 
16. 9. 2014 
19.30  KINO: KRÁL Z OSTROVA BASTOY (2010, NORSKO)  

Era svět, Jungmannovo náměstí 767 

Pořádá: Era Art klub, 

Severský filmový klub, 

ORBI PONTES 

 

Vstupné: vstup 50,- Kč na podporu 
mladých filmařů, barevné titulky 

 

 

mailto:škola.jecna27@upcmail.cz


4 

 

PÁTEK 19.9.2014 

10.00 – 12.00 SEMINÁŘ + TISKOVÁ KONFERENCE - ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

Pořádá ORBI PONTES ve spolupráci se Senátem PČR 
Moderuje Monika Jindrová. Vystoupí: Daniela Filipiová, Jaroslav Winter, Mgr. Petr Vysuček, 
Anica Dvořáková, Renata Škopková. 
NF Dar Sluchu nabídne účastníkům TK preventivní vyšetření sluchu. NF Dar Zraku nabídne 
účastníkům TK preventivní vyšetření zraku. 
Budou představeny služby nejen pro osoby se sluchovým postižením společností Transkript 
online s.r.o. a NEWTON Technologies, a.s. 
Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn. 

Registrace na jindrova@orbipontes.cz 

 

 

SOBOTA 20.9.2014 

11.00 – 12.30 LEGENDY MALÉ STRANY (S KAMPOU) 
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO PRAZE S VYUŽITÍM ON-LINE 
PŘEPISU - SRAZ U KOSTELA SV. JANA NA PRÁDLE 
Pořádá: ORBI PONTES, Transkript s.r.o., Pražská informační služba 

Zapůjčení tabletu zdarma.  

Cena: 100 Kč/dosp., 50 Kč/dítě do 15 let (příspěvek na služby průvodce) 

Rezervace: 

jindrova@orbipontes.cz 

  

mailto:jindrova@orbipontes.cz
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11.00 – 16.00 OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 

Pěší zóna na Andělu (přímo u výstupu z metra Anděl), Praha 5  
Pořádá ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) 
Mezinárodní den neslyšících je kulturně-osvětová akce. Tímto dnem chtějí neslyšící a 
obecně lidé se sluchovým postižením poukázat na jednotnost, ale i odlišnost světa, ve 
kterém žijí vůči světu slyšící většiny. 
Organizace pomáhající osobám se sluchovým postižením představí své služby podle 
jednotlivých témat (tlumočení do znakového jazyka, signální psi, přepis mluveného slova, 
výuka znakového jazyka, sociální služby, hluchoslepí, atd). Na pódiu se představí hudební 
skupiny s tlumočením do českého znakového jazyka. 
V rámci workshopů si budou moci návštěvníci "zajít" do výtvarného ateliéru nebo si 
vyrobit výrobek z recyklovaného materiálu. Pro milovníky adrenalinových aktivit je připravena 
velká trampolína a nafukovací sumo zápasníci. Návštěvníci Mezinárodního dne 
neslyšících se budou například moci občerstvit fair-trade kávou neziskové organizace 
Pražírna a ochutnat výrobky z připravovaného projektu DC (Deaf Cake). 
Akce je určena pro slyšící i neslyšící veřejnost. Přijďte spojit naše světy!  

Tlumočení do znakového jazyka a přepis zajištěn. 
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NEDĚLE 21.9.2013 

14.00 – 16.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY S VYUŽITÍM ON-LINE PŘEPISU 
Botanická zahrada hl. města Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja 
Pořádá: ORBI PONTES, Transkript online 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 služby průvodce) 

Rezervace: jindrova@orbipontes.cz 

 

 

PONDĚLÍ 22.9.2014 

11.00 – 13.00 VÝTVARNÝ WORKSHOP 

Česká unie neslyšících 
Pořádá: Česká unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 
 

15.30 - 17.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 53. ODDÍLU NESLYŠÍCÍCH SKAUTŮ 

POTKANI 

Klubovna v Nerudově 33, Praha 
Více na www.skautipraha2.cz/index.php/oddily/53-oddil-neslyicich-potkani 

 

16.00 – 18.00 ACROYGA S EVOU KOVÁŘOVOU  

Pořádá: ORBI PONTES a Eva Kovářová 

S sebou: sportovní oblečení, podložku, vodu 

Místo: cvičení za příznivého počasí venku v parku – lokalita bude upřesněna, v případě 

špatného počasí ve studiu Dayal, Praha 2 

Vstupné: zdarma 

Rezervace: jindrova@orbipontes.cz  

 

 

ÚTERÝ 23.9.2014 

 

10.00 – 11.00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI „KVAK A ŽBLUŇK“ 

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.  
 
 
 
 

 
 
10.00 – 18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH, DLOUHÁ 37, PRAHA 1 

  

mailto:jindrova@orbipontes.cz
http://www.skautipraha2.cz/index.php/oddily/53-oddil-neslyicich-potkani
mailto:jindrova@orbipontes.cz
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18.00 – 19.30 NEVYSVĚTLUJ, UKAZUJ 

 Era svět, Jungmannovo náměstí 

Workshop na téma vizuální komunikace. Řešení komplexních problémů pomocí obrázků. S 

podtitulem "Jde to i beze slov".   

Pořádá clarity-lab ve spolupráci s ORBI PONTES 
Tlumočení do znakového jazyka zajištěno, přepis zajištěn na vyžádání. 
Vstupné: zdarma 
Registrace: bit.ly/nevysvetluj 
 

19.30   KINO: ČÍŇAN (2005, DÁNSKO/ČÍNA) 

Era svět, Jungmannovo náměstí 767 

  Pořádá: Era Art klub, Severský filmový klub, ORBI PONTES  
Film je opatřen barevnými titulky 
Vstupné: 50,- Kč půjde na podporu neziskových organizací  
Hostem Era Art klubu: režisérka a dokumentaristka Olga Sommerová 

 

 

STŘEDA 24.9.2014 

14.00 – 17.00 STODŮLECKÝ JARMARK 
Zábavně - soutěžní akce je určena především dětem s různou vadou sluchu nejen z řad 
pravidelných uživatelů služeb CDS Tamtam, ale také žákům pražských Středních, 
Základních a Mateřských škol pro sluchově postižené. V případě špatného počasí bude akce 
přesunuta dovnitř budovy. 
Pořádá: Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571, Praha 5 
Vstupné: 50,-Kč za dítě 
Svou účast, prosím, potvrďte: aktivacni.centrum@detskysluch.cz, 773 023 292 

 
 
19.00 PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU S TLUMOČENÍM DO ZJ 

Česká unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 
Pořádá: Filmový klub Praha  
 
 

ČTVRTEK 25.9.2014 

13.00 – 17.30 KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY OSOB SE SLUCHOVÝM 

POSTIŽENÍM V PRAXI 

Odborná konference, sál otevřen od 12.30 hod 

Magistrát hl. m. Prahy, Velký sál 
Pořádá: ORBI PONTES 
Představte si, že byste najednou přestali slyšet. Neslyšíte slova svých kolegů, neslyšíte 
přijíždějící tramvaj, neslyšíte zvonění telefonu, nerozumíte, co Vám, říkají na přepážce 
banky. Dovedete si představit, jak moc by se v tu chvíli změnil Váš život? 
Odborníci s mnohaletými osobními zkušenostmi Vás seznámí s rozdíly mezi sluchovými 
postiženími, pravidly komunikace, představí Vám technologie usnadňující komunikaci jak 
v zaměstnání, tak v běžném životě. 
Přednášející: Mgr. Věra Strnadová, Mgr. Petr Vysuček, Ing. Martin Novák, Jaroslav 
Winter, Ing. Zdeněk Bumbálek a mnozí další. 
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. 
Program na www.orbipontes.cz 
Registrace: jindrova@orbipontes.cz 
Tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis zajištěn.  

http://www.clarity-lab.com/
http://bit.ly/nevysvetluj
mailto:%20aktivacni.centrum@detskysluch.cz
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PÁTEK 26.9.2014 

9.00 – 11.00 SETKÁNÍ S AMERICKÝMI STUDENTY  

Tichá kavárna, Ládví 
Pořádá: ORBI PONTES ve spolupráci se společností International Study Programs 

s.r.o. (IPS) a ALDEA vzdělávací agentura. Společně organizujeme program pro MBA 

studenty z USA. ORBI PONTES se podílí na organizování takových akcí, na kterých se 

studenti mohou setkat s českými lidmi se sluchovým postižením, s informacemi o světě 

neslyšících v ČR, o fungování pomoci lidem se sluchovým postižením v ČR i o tom, co zatím 

chybí a na čem se pracuje. 

Uzavřená akce. 

 

15.00 – 17.00 VOLEJBALOVÝ TURNAJ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST SPOLEČNĚ 

S EVOU KOVÁŘOVOU A SK OLYMPIA 

Sportovní areál Ládví 
 

Pořádá: ORBI PONTES ve spolupráci s Evou Kovářovou, 

SK Olympia a Beachklubem Ládví  

Přijďte si s námi zatrénovat a zahrát volejbal. Slyšící – 

neslyšící – nepodstatné – sport, zábava, týmový duch, 

nová přátelství, to je tématem našeho setkání.  

 

Vstupné: 100 Kč/os; děti do 15 let 50 Kč/os; hrající rodič + dítě 130,- Kč/os 

Výtěžek půjde na podporu znakovaného představení pro děti. 

 

 

21.30 ČERNÉ DIVADLO WOW SHOW PRAHA 

Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1 

Ocitli jste se někdy ve snu někoho jiného? Nyní jste zváni do světa vizuální fantazie „wow“! 

Toto vzrušující představení nabízí řadu nových kouzel. Diváci jsou do jeho průběhu 

interaktivně zapojeni. V jednom z výstupů se např. od stropu snáší šest obrovitých 

fluoreskujících balónů, které rozjařené obecenstvo postrkuje a koulí sem a tam. Představení 

je plné velkolepých výstupů a zanechává v mysli diváka nezapomenutelné dojmy. 

Obecenstvo má požitek nejen z barvitosti scény, ale také příležitosti, jak osvobodit „dítě 

uvnitř sebe samých“. WOW SHOW je bezeslov, představení je vhodné pro lidi se sluchovým 

postižením. 

Cena: 275 Kč pro dospělého, dítě do 15-ti let 165 Kč (50% sleva pro osoby se sluchovým 

postižením + rodinné příslušníky) 

NUTNÁ REZERVACE VSTUPENEK NA: Šárka Žilová; xzils00@gmail.com 

 

  

http://www.studyprograms.com/
http://www.studyprograms.com/
mailto:xzils00@gmail.com
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SOBOTA 27.9.2014 

11.00 – 12.30 VYŠEHRAD A JEHO TAJEMNÉ LEGENDY 

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO PRAZE S VYUŽITÍM ON-LINE 

PŘEPISU, SRAZ U VÝSTUPU ZE STANICE METRA VYŠEHRAD 

SMĚREM KE KONGRESOVÉMU CENTRU. 

Pořádá: ORBI PONTES, Transkript s.r.o., 

Pražská informační služba 

Zapůjčení tabletu zdarma.  

Cena: 100 Kč/dosp., 50 Kč/dítě do 15 let 

(příspěvek na služby průvodce) 

Rezervace: jindrova@orbipontes.cz 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 17.00 PLAVÁNÍ S MOTÝLKEM 

Hotel Duo, Teplická 492/19, Praha 9 - Prosek 

Pořádá: Studio Motýlek ve spolupráci s Hotelem Duo a ORBI PONTES 

Pro všechny členy rodiny - přijďte si zasoutěžit! Smíšené týmy (slyšící x neslyšící) zažijí 

spoustu zábavy! 

Registrace: Michaela Pathyová, michaela.pathyova@gmail.com 

 

 

NEDĚLE 28.9.2014 

16.00 – 18.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY S VYUŽITÍM ON-LINE PŘEPISU 
Botanická zahrada hl. města 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 

 

SRPEN-ZÁŘÍ 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LIDÉ SE SLUCHOVÝM HANDICAPEM 
Dobrá trafika, Újezd 37, 110 00 Praha 1(tram: 12, 20, 22 – zast. Hellichova) 
Pořádá: SNN ČR, výstava uzavírá evropský projekt I my chceme pracovat 

Můžete se těšit na fotografie umělců:  
Lucie Sedláčková Půlpánová; Alena Hološková; Jana Felgerová; Radka Klinderová,;Marie 
Franková; Dagmar Plevková; Michaela Camperová; Pavla Coufalová; Lenka Richterová; 
Michaela Fridrichová; Lenka Králiková; Michal Sháněl. Pevně věříme, že výstava potěší 
Vaše oči. : ) Otvírací doba: Po-pá: 7.30 – 23 hod; So: 8 – 23 hod, Ne: 9 – 23 hod  
  

mailto:jindrova@orbipontes.cz
mailto:michaela.pathyova@gmail.com
mailto:jindrova@orbipontes.cz
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NÁSLEDUJE 

 

UTERÝ 30.9.2014 

17.00 – 18.00 PŘEDSTAVENÍ KURZU "MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉ 
KOMUNIKACE S VEŘEJNOU SPRÁVOU" 

Prezentace s možností dotazů. 

Lektor: RNDr. Jiří Peterka 

Pořádá: ALDEA, vzdělávací agentura 

Novotného lávka 5, Praha 1 

Na vyžádání bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis. 

Vstupné: zdarma 

Registrace na: aldea@aldea.cz 

 

PÁTEK 24.10.2014 

9.00 - 15.30 "MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE S VEŘEJNOU 

SPRÁVOU" 

Komunikace s veřejnou správou je nevyhnutelná. Nemáte ji rádi? Nechce se Vám na úřady? 

Nemusíte! Seznámíme Vás s efektivní elektronickou komunikací. Připravili jsme pro Vás 

jednodenní kurz "Možnosti elektronické komunikace s veřejnou správou". Kurz je zaměřen 

na problematiku elektronické komunikace s veřejnou správou z pohledu jejích klientů, tedy 

fyzických osob (občanů) a právnických osob (firem, organizací, atd.), nikoli ze strany orgánů 

veřejné moci (úřadů a úředníků), a je určen k získání celkového přehledu o problematice. Má 

dvě hlavní části: seznámení s právy a povinnostmi klientů veřejné správy, a seznámení  

s konkrétními službami a možnostmi elektronické komunikace s veřejnou správou. 

Kdy a proč mít datovou schránku? Co je to elektronický podpis a kdy ho potřebuji? Jak mohu 

získat výpisy z rejstříků? Na všechny tyto otázky a mnohé další dostanete odpověď. 

Lektor: RNDr. Jiří Peterka 

Pořádá: ALDEA, vzdělávací agentura ve spolupráci s ORBI PONTES 

Novotného lávka 5, Praha 1 

Cena: 2400 +DPH/os. 

Na vyžádání bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis. 

Kurz je možné uspořádat na zakázku v organizaci. 
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BRNO 
 
ČTVRTEK 18.9.2014  

OSLAVA MEZINÁRODNÍ DNE NESLYŠÍCÍCH 
 Palackého třída 114, Brno 

Pořádá: Unie neslyšících Brno, o.s. 

Program: 

18.00 vystoupení Akro yoga uměleckého dua YOU&ME, 
19.00 promítání filmu Exponát roku 1827 

 

PONDĚLÍ 22.9.2014  

18.00 – 19.00 OTEVŘENÉ LEKCE ZNAKOVÉHO JAZYKA 
Palackého třída 114, Brno 

Pořádá: Unie neslyšících Brno, o.s. 

Lekci povede zkušený neslyšící lektor. Přijďte, rádi Vás uvidíme. V případě zájmu nebo 

případných dotazů nám napište na  soc.poradna@neslysici.net. 

 

ÚTERÝ 23.9.2014  

10.30 – 11.30 OTEVŘENÉ LEKCE ZNAKOVÉHO JAZYKA 
16.00 – 17.00 OTEVŘENÉ LEKCE ZNAKOVÉHO JAZYKA 
Palackého třída 114, Brno 

Pořádá: Unie neslyšících Brno, o.s. 

Lekci povede zkušený neslyšící lektor. Přijďte, rádi Vás uvidíme. 

V případě zájmu nebo případných dotazů nám napište na  soc.poradna@neslysici.net. 

 

ČTVRTEK 25.9.2014 

9.00 – 17.30 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Česká unie neslyšících, Údolní 53, 602 00 Brno  

Pořádá: Česká unie neslyšících Brno 

Program: 

11.00 – 12.00   ukázka znaků znakového jazyka 

12.00 – 13.30  prezentace činností organizace, přednáška na téma komunikace osob 

se sluchovým postižením 

14.00 – 14.45   ukázka znaků znakového jazyka 

14.45 – 15.45  přednáška na téma komunikace osob se sluchovým postižením 

(oslovení, bariéry, tlumočení) 

16.30 – 17.30  přednáška z oblasti zdravotnictví – tlumočeno do znakového jazyka  

(v rámci programu organizace).  

Po celý den jsou připraveny soutěže a kvízy. 

 

  

mailto:soc.poradna@neslysici.net
mailto:soc.poradna@neslysici.net
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9.00 -  13.00 HRY NA GELLNERCE 
Střední škola pro osoby se sluchovým postižením a Odborné 
učiliště, Gellnerova 1, Brno - Jundrov 

SŠ Gellnerova pořádá Den otevřených dveří a setkání žáků různých škol s žáky školy 

Gellnerova. Hry a zábavné poznávání znakového jazyka a způsobů možné komunikace 

proběhnou v areálu školy. Více na http://www.ssbrno.cz/ 

 

 

19.00 SLYŠÍME SE? 
POŘÁDÁ KAPELA SPÁLENÝ SUŠENKY  

SVČ Lužánky - pracoviště LABYRINT - Brno, Švermova 19 
Přijďte s námi strávit příjemný večer, dozvědět se něco o vzdělávacích aktivitách pro osoby 

se sluchovým postižením v Brně, poslechnout si ukázku afrického bubnování a vyzkoušet si 

pracovat s rytmem ve skupině slyšících osob i osob se sluchovým postižením. 

Tlumočení do znakového jazyka zajištěno. 

 

 

NÁSLEDUJE 

 

ČTVRTEK 2.10.2014 

19.00  VYSTOUPENÍ SKUPINY H.A.L.L. - VYBRANÉ PÍSNĚ BUDOU TLUMOČENY 
DO ZNAKOVÉHO JAZYKA 
Palackého třída 114, Brno 
Pořádá: Unie neslyšících Brno, o.s. 

 
 

PONDĚLÍ 6.10 2014  

17.00 CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O BURUNDI (AFRIKA).  
Palackého třída 114, Brno 
Pořádá: Unie neslyšících Brno, o.s. 
Přednáška bude tlumočena do znakového jazyka 
 
 

PÁTEK 10.10.2014  

OSLAVTE 1. ROK OD OTEVŘENÍ KAVÁRNY U ŽAMBOCHA  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KAVÁRNĚ U ŽAMBOCHA 
Palackého třída 114, Brno 
Pořádá: Unie neslyšících Brno, o.s. 

  

http://www.ssbrno.cz/
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DOBŘICHOVICE 
 
PONDĚÍ 22.9.2014 

10.00 – 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PRÁDELNA ZELENÝ OSTROV 
Fürstuv sál, 5. května 3, Dobřichovice 
Pořádá: Prádelna Zelený ostrov  

Během celého dne volný vstup do prádelny 

Naše pracovnice Vám ukáží, co všechno pro Vás můžeme za služby udělat - mandlování, 

ukázky žehlení na žehlicích soustavách, co a jak vyprat. Ukážeme Vám, jak se vypínají 

dečky. Budete mít možnost se zeptat na vše, co vás zajímá a to i s pomocí tlumočnice do 

znakového jazyka, povídání o sociálním podnikání, jak se pracuje neslyšícím v prádelně. 

 

Těšíme se na vaši návštěvu, můžete si přinést 2 kusy prádla a my vám ho vyžehlíme, 

vymandlujeme! 

 

PROGRAM PRO ŠKOLY A ŠKOLKY 

Ve spolupráci s Pevnost – České centrum znakového jazyka o.s. 

10:00 – 11:15 – ukázková lekce znakového jazyka pro děti – Jak to říci rukama 

13:00 – 14:00 – úvod projektu KULTURA NESLYŠÍCÍCH 2014 (pro učitele, zaměstnance MŠ 

a ZŠ a rodiče). Více informací na info@zelenyostrov.eu, telefonním čísle: 601 571 790 a 

webových stránkách. 

 

 

OLOMOUC 
 
ŮTERÝ 23.9.2014 

15.00 – 16.30 PŘEDNÁŠKA PŘÍBĚHY A HUMOR NESLYŠÍCÍCH 
Učebna N15, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého  

v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc 

 

Přednáší Mgr. BcA. Pavel Kučera 

Anotace: Součástí kultury Neslyšících je vyprávění vtipů a příběhů založené na znakovém 

jazyce. Seznámíte se co je typickými prvky v humoru a ve vyprávění neslyšících a také se 

dozvíte co je vlastně „znakovací“ prostor či „znakovací“ okénko. Uvidíte několik praktických 

ukázek a videoukázek. 

 

 

 
 

 

  

mailto:info@zelenyostrov.eu
tel:+420601571790
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MLADÁ BOLESLAV 

 

STŘEDA 24.9.2014 

15.00 - 17.00 „NENÍ TICHO JAKO TICHO, ANEB NEBOJME SE KOMUNIKACE 
S LIDMI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM“  
Knihovna města Mladá Boleslav, Václava Klementa 1229, Mladá 
Boleslav, zasedací místnost 

Pořádá. Knihovna města Mladá Boleslav ve spolupráci s ORBI PONTES. 

Přednáška pro veřejnost založená na praktických příkladech a životních zkušenostech 

lektorky. Dozvíte se, s jakými obtížemi se setkávají lidé se sluchovým postižením v životě a 

že komunikace s nimi nemusí představovat bariéru. 

Vstupné: 50 Kč, čtenáři knihovny 30 Kč 

 

 

NÁSLEDUJE 

 

STŘEDA 15.10.2014 

9.00 - 13.00 „NENÍ TICHO JAKO TICHO, ANEB 
NEBOJME SE KOMUNIKACE S LIDMI 
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM“  
Knihovna města Mladá Boleslav, 
Václava Klementa 1229, Mladá 
Boleslav, zasedací místnost 

Pořádá: Knihovna města Mladá Boleslav ve spolupráci s ORBI PONTES. 

Přednáška pro zaměstnance knihovny založená na praktických příkladech a životních 

zkušenostech lektorky. Dozvíte se, s jakými obtížemi se setkávají lidé se sluchovým 

postižením v životě a že komunikace s nimi nemusí představovat bariéru. 

 

 

OSTRAVA 

 

UTERÝ 23.9.2014 

14.00 – 18.00 SETKÁNÍ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V KNIHOVNĚ 
Knihovna města Ostravy, 28. října 2, Ostrava  

Pořádá: Pracovní skupina Občané se sluchovým postižením Komunitního plánování 
sociálních služeb Ostrava a Knihovna města Ostravy 
Více informací: www.kpostrava.cz a www.kmo.cz 
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STŘEDA 24.9.2014 

 

14.00 – 18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CSNN A OSN 
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., Střelniční 75/8, Ostrava  
Pořádá: Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. a Ostravský spolek neslyšících 
Podrobnosti na: www.csnn.cz a www.ostrava-neslysici.org 

 
ČTVRTEK 25.9.2014 

17.00 – 19.00 NESLYŠÍCÍ U LÉKAŘE (ZÁSADY KOMUNIKACE S OSOBOU SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM VE ZDRAVOTNICTVÍ) 
Lékařská fakulta, Syllabova 19, Ostrava 703 00 (místnost ZZ122)  

Pořádá: Československý spolek mediků a Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 

o.p.s. 

Podrobnosti na: www.cssmou.cz a www.csnn.cz 

 

 

SOBOTA 27.9.2014 

6.30 VÝLET NA PUSTEVNY 
Sraz na Hlavním nádraží v Ostravě 

Pořádá: Ostravský spolek neslyšících 

 

 

LIBEREC 
 
PONDĚLÍ 22.9.2014 

11.00 - 17.00 VÝSTAVA HISTORICKÝCH SLUCHADEL A KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK 
Krajská vědecká knihovna Liberec  

Pořádá: ČUN Liberec 

 

 

 

ÚTERÝ 23.9.2014 

18.00 PŘEDNÁŠKA: TRIKOVÉ A ANIMOVANÉ REKLAMY V KINECH PRVNÍ 
REPUBLIKY 
Krajská vědecká knihovna Liberec , Velký sál, 2.p. 

Pořádá: Krajská vědecká knihovna Liberec  

Animované a trikové reklamní snímky byly promítány v československých kinech od 20. let 

20. století. Přednáška představí výběr z dochovaných snímků z tohoto období v kontextu 

dějin filmu i historie naší země-Host: Mgr. Michaela Mertová, filmová kurátorka a historička, 

Národní filmový archiv Praha 

Přednáška je tlumočena do ZJ. 
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HRADEC KRÁLOVÉ 
 

 

PONDĚLÍ 22. 9. 2014 

15.00 PŘEDNÁŠKA S PRAKTICKOU UKÁZKOU NORDIC WALKING 

Klubovna Hradeckého spolku neslyšících, Milady Horákové 504, Hradec 

Králové. 

Pořádá: HRADECKÉ CENTRUM PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM o.p.s. 

Tlumočník do znakového jazyka zajištěn.  

Na akci je nutné se přihlásit do 15. 9. na e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz,  

tel: 495 533 138, mobil: 773 595 327, osobně v kanceláři Milady Horákové 504. 

Podrobné informace na:www.hsnhk.estranky.cz 

 

 
ÚTERÝ 23. 9. 2014 

9.30 – 15.30 DEN PLNÝ HER PRO KAŽDÉHO, ANEB KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ 

Klubovna Hradeckého spolku neslyšících, Milady Horákové 504, Hradec 

Králové. 

Pořádá: HRADECKÉ CENTRUM PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM o.p.s. 

Tlumočník do znakového jazyka zajištěn.  

Na akci je nutné se přihlásit do 15. 9. na e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz,  

tel: 495 533 138, mobil: 773 595 327, osobně v kanceláři Milady Horákové 504. 

Podrobné informace na:www.hsnhk.estranky.cz 

 
 

PARDUBICE 
 
ČTVRTEK 25.9.2014 

14.30 – 17.00 JAK ŘEŠIT VZTAHY MEZI SOUROZENCI 
Dětské rehabilitační centrum Lentilka, Prodloužená 278, 530 09 Pardubice – 
Polabiny 

Interaktivní beseda s PhDr. Ivou Jungwirthovou. Beseda se koná v rámci pravidelných 
aktivačních programů v Aktivačním centru Pardubice a je určena slyšícím a neslyšícím 
rodičům s dětmi se sluchovým či kombinovaným postižením a neslyšícím rodičům se 
slyšícími dětmi.  
Vstupné 50 Kč/os. 
Na každé setkání je potřeba se předem přihlásit emailem nebo formou SMS! 
kontakt: 724 832 979 (pouze SMS), email: prochazkova@detskysluch.cz 

  

mailto:hradeckecentrum@seznam.cz
http://www.hsnhk.estranky.cz/
mailto:hradeckecentrum@seznam.cz
http://www.hsnhk.estranky.cz/
mailto:%20prochazkova@detskysluch.cz
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ZLÍNSKÝ KRAJ – KROMĚŘÍŽ, UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  
 

TÝDEN SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 22. – 28. 9. 2014  

Záštitu nad celým týdnem převzali radní Zlínského kraje - Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, 

Europoslankyně - MUDr. Olga Sehnalová, radní města Kroměříže - MUDr. Jarmila Číhalová, 

místostarosta města Valašské Meziříčí - MUDr. Miroslav Krchňák, místostarosta města 

Uherské Hradiště - Ing. Zdeněk Procházka. 

 

Adresy: 

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. Kroměříž; Velehradská 625 

Poradenské centrum Valašské Meziříčí, Zašovská 784 

Poradenské centrum, Uherské Hradiště, Palackého nám. 293 

 

Více info na www.chcislyset.cz 

Facebook.com/pckromezir 

 

Na všech akcích pořádaných ve Zlínském kraji je zajištěn simultánní přepis a tlumočení  

do znakového jazyka. 

 

 
 PROGRAM KROMĚŘÍŽ 
 

22. – 29. 9. 2014 

PANELOVÁ VÝSTAVA O ČINNOSTI CENTRA 

Kde: kino Nádsklepí, Kroměříž 

 

PONDĚLÍ 22. 9. 2014  

Tento den nás můžete potkat v ulicích měst s informačními materiály, navštívíme domovy 

pro seniory a další zařízení. 

 

13.00 CHRAŇME SI SVÉ ZDRAVÍ 

Přednáška Střední zdravotnické školy Kroměříž s možností změření ukazatelů zdraví a 

individuálního poradenství. 

Simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka zajištěno. 

 

ÚTERÝ 23. 9. 2014  

8.00 – 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V POBOČCE PORADENSKÉHO CENTRA 

 

15.00 KOMPENZAČNÍ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ 

přednáška  

http://www.chcislyset.cz/
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STŘEDA 24. 9. 2014  

 

16.00 PROMÍTÁNÍ FILMU NESLYŠÍCÍCH TVŮRCŮ - EXPONÁT ROKU 1827 
kino Nádsklepí, Kroměříž 

Film je ve znakovém jazyce s českými titulky. Před samotným promítáním proběhne 
SLAVNOSTNÍ KŘEST nového katalogu nabízených služeb a kompenzačních pomůcek. 
Pořádá: Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. 
Akce je pořádána pro širokou veřejnost. 

 
 

ČTVRTEK 25. 9. 2014  

8.00 – 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V POBOČCE PORADENSKÉHO CENTRA 

 

 

PÁTEK 26. 9. 2014  

10.00 PROMÍTÁNÍ FILMU NESLYŠÍCÍCH TVŮRCŮ - EXPONÁT ROKU 1827 
kino Nádsklepí, Kroměříž 

Film je ve znakovém jazyce s českými titulky. 

Určeno pro studenty středních a vyšších škol. 

 

 PROGRAM UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
PONDĚLÍ 22. 9. 2014  

Tento den nás můžete potkat v ulicích měst s informačními materiály, navštívíme domovy 

pro seniory a další zařízení. 

 

ÚTERÝ 23. 9. 2014  

8.00 – 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V POBOČCE PORADENSKÉHO CENTRA 

 

15.00 JÓGA ANEB CVIKY ZLEPŠUJÍCÍ SLUCH 

přednáška 

 

 

STŘEDA 24. 9. 2014  

CELODENNÍ VÝLET DO KROMĚŘÍŽE.  

Prohlídka Arcibiskupského zámku a zahrad. Účast na promítání filmu EXPONÁT ROKU 

1827 
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ČTVRTEK 25. 9. 2014  

8.00 – 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V POBOČCE PORADENSKÉHO CENTRA 

15.00 PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ S OCHUTNÁVKOU BIOPRODUKTŮ 

 

PÁTEK 26. 9. 2014  

8.00 – 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V POBOČCE PORADENSKÉHO CENTRA 

 

 

 

 PROGRAM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
PONDĚLÍ 22.9.2014 

Tento den nás můžete potkat v ulicích měst s informačními materiály, navštívíme domovy 

pro seniory a další zařízení. 

 

15.00 PŘEDNÁŠKA „STRAŠÁK JMÉNEM TINNITUS“ 

 

ÚTERÝ 23. 9. 2014  

8.00 – 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V POBOČCE PORADENSKÉHO CENTRA 

 

15.30 JAK NA EKOLOGICKÉ ZAHRADNIČENÍ 

přednáška 

 

STŘEDA 24. 9. 2014  

CELODENNÍ VÝLET DO KROMĚŘÍŽE.  

Prohlídka Arcibiskupského zámku a zahrad. Účast na promítání filmu EXPONÁT ROKU 

1827 

 

ČTVRTEK 25. 9. 2014  

8.00 – 15.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V POBOČCE PORADENSKÉHO CENTRA 

 

PÁTEK 26. 9. 2014  

ZAHÁJENÍ KURZU ZNAKOVÉHO JAZYKA 
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ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

PÁTEK 26.9.2014 

14.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV V BUDĚJOVICKÉM SPOLKU NESLYŠÍCÍCH 
Budějovický spolek neslyšících, Novohradská 1156, České Budějovice 

Jen pro zvané – setkání výboru BSN, představitelů města, zástupců organizace.  

 

17.00 UCTĚNÍ PAMÁTKY BISKUPA J. V. JIRSÍKA NA STAROMĚSTSKÉM 
HŘBITOVĚ 
Staroměstský hřbitov 

Pořádá: Budějovický spolek neslyšících 

Pokládání věnců.  
Dopravní spojení: Hlavní nádraží bus č. 5,6,9,11 směr Pražská třída, vystoupit Družba IGY, 
přejít hlavní silnici, pěšky 100 m za obchodní dům Družba. 
 
 
19.00 BESEDA V BUDĚJOVICKÉM SPOLKU NESLYŠÍCÍCH  
Pořádá: Budějovický spolek neslyšících 

Kde: Budějovický spolek neslyšících 

Výstava historie, činnost neslyšících, volná zábava 
 
 

SOBOTA 27.9.2014 

8.00 - 16.00 SPORTOVNÍ TURNAJ - ŠIPKY 
Pořádá: Budějovický spolek neslyšících 

Kde: Budějovický spolek neslyšících 

 
 
8.00 - 16.00 KARETNÍ TURNAJ 
Pořádá: Budějovický spolek neslyšících 

Kde: Restaurace Laguna, naproti Budějovickému spolku neslyšících 10 m 
 
 
16.00 PROHLÍDKA MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC  
Pořádá: Budějovický spolek neslyšících 

Začátek prohlídky: před radnicí města, náměstí Př. Otakara II. / 1,2 Č. Budějovice.  

Tlumočení do znakového jazyka zajištěno. 

 

 

17.00 NÁVŠTĚVA SPECIÁLNÍ ŠKOLY  
Speciální škola pro sluchově postižené, Riegrova 1  

Pořádá: Budějovický spolek neslyšících 

Prohlídka školy a internátu, vystoupení žáků.  

Dopravní spojení: Hlavní nádraží bus č. 6,9,11,12, vystoupit Mariánské náměstí, 50 m velký 

žlutý rohový dům. 
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20.00 – 04.00 SPOLEČENSKÝ PLES V KULTURNÍM DOMĚ METROPOL 
KD Metropol 

Pořádá: Budějovický spolek neslyšících 

Bohatý program, super tombola.  

Vystoupení taneční skupiny Blueberry České Budějovice složené ze slyšících i 

neslyšících tanečníků. 

Dopravní spojení: Kulturní dům Metropol, Hlavní nádraží bus 5,10,13,19 směr U Soudu, 

vystoupit Senovážné náměstí 2 Č. Budějovice, kulturní dům se nachází přímo na zastávce. 

Vstupné 200 Kč. 

 

 

NEDĚLE 28.9.2014 

13.30 ŠTĚSTÍ S PŘEKÁŽKOU 
NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II., 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pořádá: Alena Čarvašová – Amité  

Nedělní odpoledne na českobudějovickém náměstí 

zasvětíme myšlence "Přijímejme život ve všech jeho 

barvách". Jedná se o sdělení pro rodiny pečující o člověka s handicapem i pro všechny 

ostatní, kteří mají otevřená srdce bourání duševních, společenských i fyzických bariér. 

Všichni společně bez ohledu na naše zdraví se budeme bavit při programu moderovaném 

Jiřím Mádlem. Čeká nás: 

 Petr Bende a band, Nezmaři, Epy-de-mye, Together Jazz, taneční skupina Blueberry, 

netradiční módní přehlídka, 

 běh přes překážky, jehož výtěžek bude věnován organizaci Arpida, 

 bohatý program pro rodiny s dětmi - skákací hrad, lezecká stěna, soutěže, výuka 

první pomoci,... 

 interaktivní prezentace organizací, které nabízí pomoc osobám s handicapem. 

Více na www.amite.cz/cz/amite/events/stesti-s-prekazkou 

 

 

TÁBOR 

 

ČTVRTEK 25.9.2014 

15.00 – 20.00 PROJEKT, KTERÝ OTEVÍRÁ DVEŘE 

Žižkovo náměstí, Tábor  
Pořádá: Kaňka o.p.s., bohatý program: 

15.00 – 17.00 stanoviště pro rodiče s dětmi, vystoupení dětí z Kaňky 
17.15 – 17.30 vystoupení taneční skupiny Blueberry České Budějovice, která je složena ze 

slyšících i neslyšících tanečníků 
18.30 – 20.00 CHARITATIVNÍ KONCERT SKUPINY TRABAND TLUMOČENÝ DO 

ZNAKOVÉHO JAZYKA. 
Charitativní koncert se koná na podporu veřejné sbírky.  Na místo vstupného Váš dobrovolný 
příspěvek půjde na obnovu prostor v centru Kaňka, kde jsou vedeny  odborné terapie pro 
děti  
 
 

http://www.amite.cz/cz/amite/events/stesti-s-prekazkou
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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 

 
 

Společnost E.ON je celosvětově jedním z největších dodavatelů elektřiny 
a zemního plynu. Působí ve více než třiceti zemích světa a obsluhuje přes 
30 milionů zákazníků. E.ON představuje spolehlivého partnera v oblasti 

energií pro domácnosti i podniky, nabízí mezinárodní zázemí, know-how i tradici. Heslem 
energetické skupiny E.ON je „E.ON mi pomáhá šetřit peníze a přírodu“, nejenom v oblasti 
elektřiny, ale také plynu tak usiluje o efektivnější výrobu, přepravu i prodej. Strategické kroky 
společnosti jsou postaveny na úsporných řešeních, hledání nových technologií a využívání 
obnovitelných zdrojů energie. Společnost E.ON v rámci své činnosti také podporuje 
neziskové organizace, jejich projekty a dětské vzdělávací programy. www.eon.cz  

 
 

 Virtuse Group (Suisse) SA je švýcarská nadnárodní holdingová společnost 
s dceřinými firmami po celé Evropě. Historie společnosti sahá až do roku 
2006. V krátkém čase se však Virtuse etabloval především jako rychle se 
rozvíjející a jeden z největších emisních makléřů a obchodníků s elektřinou 

ve střední a východní Evropě s přítomností ve více než 10 zemích. Prostřednictvím svých 
společností se Virtuse zabývá i poradenstvím v oblasti environmentálních, energetických a 
finančních služeb. www.virtuse.eu  
 

 
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 

 
 
 

Společnost NEWTON Technologies, a.s., je lídr českého a 
slovenského trhu v oblasti technologií hlasového ovládání a 

automatického přepisu řeči. Vedle diktovacích systémů, které pomáhají 
lidem s handicapem (programy NEWTON Dictate, My Dictate) se věnuje také vyhledávání  
v audio a video archivech, hlasovému ovládání počítače, domácích spotřebičů nebo strojů  
v průmyslu. www.diktovani.cz  

 
 
  

http://www.csob.cz/
http://www.eon.cz/
http://www.virtuse.eu/
http://www.kontobariery.cz/
http://www.diktovani.cz/
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 Společnost TIL Account s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti 
vedení účetnictví, daňové evidence a mzdového účetnictví. Své služby poskytujeme jak 
podnikatelským subjektům, tak také nevýdělečným a příspěvkovým organizacím. Kvalita 
našich služeb je podpořena dlouholetou zkušeností a praxí zaměstnanců v oboru a dále 
partnerskou auditorskou společností, daňovými poradci a advokáty. 

 
 

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

 
 
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 

 
 

Společnost Segafredo Zanetti CR s.r.o. byla mezi prvními průkopníky 
italského espressa v Čechách a během krátké doby se stala největším 
dovozcem a dodavatelem italské kávy pro restaurace, kavárny a hotely. 
Svojí aktivní činností a širokou nabídkou italské profesionální kávové 
technologie výrazně přispěla k tomu, že se italské espresso a další italské 
kávové speciality natrvalo umístily v nabídce českých gastronomických 

provozoven na předních místech. Pod heslem „servizio a qualità“ zajišťuje profesionální 
prodejní tým distribuci, odborné poradenství a servisní technické služby pro naše zákazníky 
na celém území České republiky. www.segafredo.cz  

 
 

Už jste někdy přemýšleli o tom, odkud se bere voda, kterou 
pijete? U většiny tekutin, které za den vypijete, nevíte, odkud 
pocházejí. Voda MILUJI má ale svůj jedinečný příběh. 
Přenesme se do daleké minulosti… Milujeme nejmodernější 
technologie. Vodě je nejlépe v našich ekobarelech, které mají 
certifikaci BPA FREE. To znamená, že neobsahují bisfenol A. 

Ten by dle vědeckých studií neměly obsahovat obaly na kojeneckou vodu, protože může 
ohrozit zdravý vývoj dítěte. A navíc 1 % z tržby věnujeme na sociální projekty, takže při pití 
MILUJI i pomáháte. www.milujivodu.cz 
  

http://www.3m.cz/
http://www.panter-praha.cz/
http://www.sennheiser.cz/
http://www.fpsrepro.cz/
http://www.segafredo.cz/
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 Mirka Talavašková patří k předním českým módním 
návrhářkám. Její výtvarný pohled na svět zpočátku 

formoval maminčin krejčovský salón, později studium na prestižních oborových školách. V 
současnosti je hlavní designérkou luxusního krejčovství DELOR. www.mirkatalavaskova.cz 
 
Představení právě začíná a krásná hudba napsaná jedním z největších holywoodských skladatelů v podání 
filharmonického orchestru z Los Angeles Vás chytne za srdce a nepustí. Vítejte ve světě mořských panen, ve 
světě, v němž příroda dává najevo svou moc a v němž se kytice květů oddávají tanci. Vítejte ve světě beze 

slov. 
Představení právě začíná a krásná hudba napsaná jedním z 
největších holywoodských skladatelů v podání filharmonického 
orchestru z Los Angeles Vás chytne za srdce a nepustí. Vítejte ve 
světě mořských panen, ve světě, v němž příroda dává najevo svou 

moc a v němž se kytice květů oddávají tanci. Vítejte ve světě beze slov.  
www.wow-show.com/cz 

 
 

 
 
Specialisté na streaming, internetové technologie a nová média. Vyvíjí 
aplikace pro chytré telefony a televize. Zobrazí multimédia na jakémkoliv 
displeji. www.mediawork.cz 

 
 

 
Jsme společnost zabývající se natáčením a střihem videospotů, 
promovideí, reklam a hudebních videoklipů. Dále záznamem z akcí, svateb 
a maturitních plesů, konferencí a nejrůznějších oslav. www.colormemory.cz 

 
 
 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
 

 
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 

 
 

Firma Pavla Hrejsemnou SROZUMEM cz je na trhu od roku 1994. Mediální 
a PR agentura s celoplošným působením + vzdělávací agentura která se 

soustřeďuje na individuální semináře na míru. www.srozumem.cz 

 
 

Web BuduPomahat.cz je prostorem pro každého. Slibujeme si od něj, že 
bude užitečný nejen neziskovkám, ale zejména veřejnosti. Podívejte se 
na videoprezentace neziskových organizací. Jistě najdete něco, čím i vy 

můžete být prospěšní. Každý máme možnost něco nabídnout. A pomáhat je moc příjemná 
aktivita :) www.budupomahat.cz  
  

http://www.mediawork.cz/
http://www.colormemory.cz/
http://www.protext.cz/
http://www.srozumem.cz/
http://www.budupomahat.cz/
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První česká hudební stanice. 
www.ocko.tv/ocko 

 

M Radio je nové internetové rádio, které si klade za cíl 

rozdávat  radost a dobrou náladu. A to především posluchačům od 

25 – 55 let a to nejen výběrem českých a zahraničních hitů od 80.let 

po současnost, ale také autorskými pořady. Posluchači se mimo jiné mohou těšit na 

rozhlasovou verzi stand-up show s komiky z oblíbeného pořadu Na Stojáka – na pořad 

s názvem Vysíláme Ve Stoje,kdy moderátory budou známé osobnosti jako je Karel Hynek, 

Daniel Čech, Mgr. Kuna, Dominik Heřman Lev, Ester Kočičková a Lumír Tuček. Nechte se 

naladit! www.mradio.cz 

 

 
Rádio, ve kterém se můžete slyšet i Vy!!! - studio@radioapplaus.com; skype: 
studioapplaus  

www.radioapplaus.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 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 
 
 

 
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 

 
  

http://www.mradio.cz/
http://www.muzes.cz/
http://www.gong.cz/
http://www.nrzp.cz/novy-casopis.html
http://neziskovky.cz/
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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 Veřejná správa přináší odborný servis 
nejen pro úředníky a starosty měst a obcí. 

www.mvcr.cz/vespra 
 
 

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 

 
 

 
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. 

 
 

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 

 
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/ 
  

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

 
VIDEOSTUDOVNA.CZ se zaměřuje na studenty 
středních a vysokých škol a na lidi, kteří hledají lepší 
pracovní uplatnění. www.videostudovna.cz 

 

 
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 
 
 

 STUDENT AGENCY je ryze česká společnost, která se může 

pochlubit titulem nejúspěšnější firma v oblasti cestovního ruchu a 

dopravy. Jsme tu pro všechny naše klienty již od roku 1993. Náš 

profesionální tým svým jedinečným přístupem zajišťuje pro zákazníky 

širokou škálu služeb a komplexní servis za příznivou cenu. Jsme největší cestovní a 

dopravní společnost na tuzemském trhu, předním prodejcem letenek od klasických i low 

costových aerolinií, nejvýznamnějším autobusovým a vlakovým dopravcem, největší 

agenturou pro prodej jazykových apracovních pobytů v zahraničí a v neposlední řadě přední 

prodejce zájezdů a volnočasových aktivit. Tuzemskou a mezinárodní autobusovou dopravu 

realizují známé "žluté autobusy", které se dlouhodobě pyšní luxusním komfortem, moderním 

vybavením a profesionálním přístupem. Tyto služby se drží hlavního kréda společnosti, a tím 

je vysoká kvalita, pohodlí a relax za přijatelnou cenu. Je nám velkou ctí, že jsme mohli 

podpořit festival Týden omunikace osob se sluchovým postižením.   www.studentagency.cz 

 

 CITYBEE je portál, který dnes nabízí akce v Praze, divadla, kina, 

zábavu, koncerty, festivaly a restaurace, které stojí za to. Podniky si 

můžeš oblíbit, vyhledávat i třídit, sledovat jejich akce a novinky a mít tak 

stále dostatek inspirace co objevovat v Praze. www.citybee.cz 

 

 

Oficiální turistický průvodce Prahou. Mise: kvalitní informace a zajímavosti 

na jednom místě. www.praguewelcome.cz 

 

 

 

Tv Noe - televize dobrých zpráv je nekomerční české křesťanské médium. 

Nabízí pořady pro celou rodinu. www.tvnoe.cz 

 

 

  

http://www.ambitmedia.cz/
http://www.ambitmedia.cz/
http://www.studentagency.cz/
http://www.citybee.cz/
http://www.praguewelcome.cz/
http://www.tvnoe.cz/smysl-tv-noe.html
http://www.tvnoe.cz/jak-prijimat-tv-noe.html
http://www.tvnoe.cz/z-ceho-zije.html
http://www.tvnoe.cz/program.html
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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 

  

      Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, Ústav jazyků a komunikace neslyšících 
- 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. 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, 

http://www.asnep.cz/
http://www.ucjtk.ff.cuni.cz/cnes
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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 

 
 

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 

  

http://www.aldea.cz/firemni-jazykove-kurzy
http://www.aldea.cz/znakovy-jazyk
http://www.aldea.cz/znakovy-jazyk
http://www.aldea.cz/odborne-kurzy
http://www.aldea.cz/konferencni-servis
http://www.inpsv.com/
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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 

 
 
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 

 

 

Přijďte se podívat na filmové projekce do Era ART Klubu v Era světě na 

pražském Jungmannově náměstí. Promítáme každé úterý od 19:30. 

Mise: Era svět. Jungmannovo nám. 767, Praha 1. Výjimečný prostor na 

výjimečném místě, které nabízí zázemí všem kreativním lidem. Era svět je příležitostí pro 

všechny zajímavé projekty a nápady, které zatím hledaly svůj prostor. 

www.facebook.com/eraartklub 

  

http://www.cktzj.com/clenstvi-v-komore
http://www.cktzj.com/o-komore
http://www.cktzj.com/aktivity
http://www.transkript.cz/
http://www.divadlokampa.cz/
http://darsluchu.cz/
https://prostor.erasvet.cz/
http://www.facebook.com/eraartklub
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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 

 
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 

 

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 

 
 

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 

 

 
  

http://www.spalenysusenky.cz/
http://www.tichakavarna.cz/
http://www.botanicka.cz/
http://www.cqm-sro.cz/
http://www.snncr.cz/
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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 

 

 

Cílem Nadačního fondu Dar Zraku je osvěta a podpora pro zrakově 

postižené, kteří  se svojí  vadou žijí, ale nevědí o jejím rozsahu, nebo se 

bojí  návštěvy svého lékaře ze strachu, co jim bude zjištěno a 

prováděno.  Dar Zraku jde naproti tomuto a umožňuje orientační vyšetření 

zraku zdravotnickými pracovníky, kteří Vám podají veškeré informace o 

stavu a možnostech řešení Vašeho zrakového problému. Tyto občany chceme informovat 

o  tom co je čeká při návštěvě lékaře,  spolu s informací  jak jsou hrazeny výkony 

zdravotními pojišťovnami ze zákonného zdravotního pojištění a kde mohou ve své lokalitě 

vyhledat odbornou pomoc. Dále chceme eliminovat postižení u školáků, seniorů a občanů, 

pro které je zrak neodmyslitelnou součásti  k výkonu  jejich profese. www.darzraku.cz 

 
 Severský filmový klub se zabývá propagací severských filmů a již 

několik let několik let upravujeme celou naši produkci i pro české 

neslyšící diváky. Technologicky zajišťujeme i výrobu barevných 

titulků. Nechceme pro neslyšící diváky promítat jen v kinech, ale 

chceme výsledky z archivu naší práce poskytnout i samotným neslyšícím divákům, aby si 

mohli promítání s vhodnými titulky uspořádat i u sebe v organizaci nebo ve škole. 

www.sfklub.cz/pro-neslysici-divaky 

 
 V nové Prádelně Zelený ostrov v centru Dobřichovic se postaráme o vaše 
prádlo! Vypereme, vyžehlíme a vymandlujeme. 
Prádelna funguje jako sociální podnik a práci zde nalézají lidé se 
zdravotním znevýhodněním, především pracovnice s poruchami sluchu a 

neslyšící. Práce v prádelně je pro neslyšící zaměstnance vhodná a my jim společně dáváme 
možnost uplatnění a zařazení. www.zelenyostrov.eu  

http://www.chcislyset.cz/
http://www.hsnhk.estranky.cz/
http://www.darzraku.cz/
http://www.sfklub.cz/pro-neslysici-divaky
http://www.zelenyostrov.eu/kde-nas-najdete
http://www.zelenyostrov.eu/
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Blueberry České Budějovice je taneční skupina založená v Českých Budějovicích 
v roce 1992.  Soubor se věnuje country tancům a především stepu - klasickému i 
americkému. Ve skupině působí jak slyšící tak neslyšící tanečníci. Skupina 
spolupracuje s Budějovickým spolkem neslyšících a jinými neziskovými 

organizacemi. Nabízí vystoupení na country bálech, plesech, společenský a klubových 
akcích. Zřizovatelem je TJ Sokol České Budějovice. 
 
Veřejná čítárna se 140 časopisy byla v Mladé Boleslavi otevřena v roce 1901. Mezi občany 

vzbudila veliký zájem a ten přiměl město k rozhodnutí zřídit vlastní knihovnu. V 

roce 1997 se zřizovatelem knihovny po několika desetiletích stává opět město 

Mladá Boleslav. Služby pro veřejné knihovny okresu poskytuje nadále a to na 

smluvních základech. Byl zaveden veřejný Internet. V roce 1998 byla 

dokončena automatizace knihovny a byl instalován systém na ochranu 

knihovního fondu proti krádeži. V roce 100. výročí založení – 2001 – knihovna navázala 

spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku - partnerském městě Mladé Boleslavi. 

www.kmmb.cz 

 

clarity-lab kombinuje workshopy interaktivní komunikace a motion grafiku. 

Výstupem spolupráce je animace nebo infografika. Celý proces přináší 

zvýšení porozumění v rámci firmy a usnadnění komunikace se zákazníky. 

 

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. (dříve 
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.) je 
nezisková organizace s celorepublikovou působností, 
založená již v roce 1990. Postupná profesionalizace 
poskytovaných odborných služeb orientovaných na děti 
i dospělé vyústila v roce 2013 v oddělení odborných 

sociálních služeb od sdružovací činnosti transformací na obecně prospěšnou společnost. 
V současné době nabízí Centrum pro dětský sluch Tamtam jako jediná organizace v ČR 
komplex vzájemně navazujících služeb plně pokrývajících potřeby dětí a dospělých se 
sluchovým postižením a jejich rodin. www.detskysluch.cz 

 

Komplexní rozvoj osobnosti 

- soft skills, training, team building, social perception 

- reflexní a terapeutické masáže 

www.amite.cz 

 

Centrum Kaňka  je areál, ve kterém má své sídlo nestátní nezisková 

organizace Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, 

Kaňka o.p.s. Zajišťujeme jedinečný model sociálních služeb, vzdělávání a 

volnočasových aktivit v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním 

vybavením, osobním přístupem, širokým rozsahem metod a terapií a ochotou pomáhat. 

www.kanka.info/centrum-kanka/ 

  

http://www.kniznicapezinok.sk/
http://www.clarity-lab.com/
http://www.detskysluch.cz/
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SK Olympia Praha SPS (sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených 

sportovců) je sportovní klub pro sluchově postižené děti, mládež i dospělé. V 

našem klubu se zvláště zaměřujeme na tréninky šestkového volejbalu a beach 

volejbalu, dále badmintonu, tenisu, fotbalu, ping-pongu, florbalu, atletice a 

další. Náš klub a i ČR reprezentují 2 ženské páry a 1 mužský pár na mezinárodní úrovni v 

beach volejbalu neslyšících. V loňském roce sklidil úspěch 1 ženský beachvolejbalový pár na 

deaflympiádě, kde se umístil na 6.místě. Naším cílem je vyhledávání sportovních talentů 

mezi sluchově postiženými dětmi a mládeží. Není problém děti trénovat i v jiných sportovních 

odvětvích, stačí se ozvat na mail. adresu o.zidkova@seznam.cz; www.sk.olympia.sweb.cz 

 

Centrum pro rozkvět společnosti. Vila Flora je novým místem pro setkávání a 

sdílení. Spojuje v sobě prostory pro workshopy a semináře, komunitní bydlení a 

domácí raw kavárnu. 

 

 

International Study Programs - Providing study abroad opportunities for your 

business students doesn’t need to be a long-term proposition, International 

Study Programs custom designs short-term academic trips to destinations 

globally making study abroad tours accessible for all levels of business school groups. 

www.studyprograms.com 

 

 

Budějovický spolek neslyšících 

www.bsn-1914.estranky.cz 

 

 

 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Ostrava 
www.csnn.cz  
 

 

Československý spolek mediků 
www.cssmou.cz 
 
 

 
 
 

Pracovní skupina Občané se sluchovým postižením Komunitního plánování 
sociálních služeb Ostrava  
www.kpostrava.cz 
 

 
 
Knihovna města Ostravy 
www.kmo.cz 

 
 

SŠ pro sluchově postižené a OU, Gellnerova 1, Brno 
www.ssbrno.cz 
 
 

 
  

mailto:o.zidkova@seznam.cz
http://sk.olympia.sweb.cz/
http://www.studyprograms.com/
http://www.bsn-1914.estranky.cz/
http://www.csnn.cz/
http://www.cssmou.cz/
http://www.kpostrava.cz/
http://www.kmo.cz/
http://www.ssbrno.cz/
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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 U Žambocha 

Kavárna neslyšících Brno  

Unie neslyšících Brno - sociální podnik s.r.o., www.neslysici.net 

 

 

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec  

 

 

  

53. oddílu neslyšících skautů Potkani  

http://skautipraha2.cz/index.php/oddily/53-oddil-neslyicich-potkani. 
 

 

 

 

Studio dramatické výchovy LABYRINT je jedním  

z pracovišť Střediska volného času LUŽÁNKY působícím  

v Brně Bohunicích. Funguje jako Studio dramatické výchovy, které je svou činností 

zaměřeno na různé druhy umění (divadlo, film, tanec, hudba). Ročně se ve třech desítkách 

kroužků vystřídá kolem 300 účastníků převážně dětí a mládeže, ale i dospělých. Příležitostně 

LABYRINT pořádá také různé kulturně společenské akce: tvořivé dílny, divadelní 

představení a přehlídky, cestovatelské besedy, koncerty, filmové projekce atd.  

www.labyrint.luzanky.cz 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM  
ZA SPOLUPRÁCI 

ORBI PONTES 

 

 

4. ročník festivalu TKOSP 

19. - 27. 9. 2015 

 
  

http://www.unieneslysicichbrno.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.neslysici.net/
http://skautipraha2.cz/index.php/oddily/53-oddil-neslyicich-potkani
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Jménem PANTER spol. s r.o., Českých drah a ORBI PONTES 

VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA 

KONCERT PRO BARBORKY 

4. 12. 2014, Masarykovo nádraží Praha 

Masarykovo nádraží Českých drah se na Barborku stane nádherným koncertním 

sálem pro všechny Pražany. Přijďte si poslechnout pěknou hudbu v krásně 

zrekonstruovaném prostředí nejstaršího pražského nádraží. Romantická hala nádraží 

z litiny a skla připomene staré romantické časy a hudba, kterou si díky sluchátkům 

Sennheiser můžete poslechnout v celém prostoru nádraží spolu s kávou a malým 

dezertem navodí všem Pražanům sváteční náladu. Kromě pěkného zážitku si všichni 

mohou odnést i snítku třešňových květů, symbol svátku sv. Barbory. 

 

 


