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Cílem projektu je 
 

 u slyšící většiny zvýšit obecné povědomí o simultálnním přepise a o 
českém znakovém jazyce, o existenci menšiny, její kultury, představení 
způsobu komunikace s neslyšícími a sluchově postiženými 
v každodenním životě, 

 
 u neslyšících a sluchově postižených osob rozšíření povědomí o jejich 
právech a zvýšení hrdosti na vlastní jazyk a kulturu, zvýšit důveru v 
komunikaci se slyšícími a otevření se možnostem, které jsou slyšící 
společností nabízeny, 

 
 u organizací pracujících s neslyšícími a sluchově postiženými nastavení 
bližší spolupráce a vzájemné podpory. 
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PROGRAM 

PRAHA 22. – 30. 9. 2012 
12. 9. 2012   STODŮLECKÝ JARMARK DOBRODRUŽSTVÍ MEZI PIRÁTY 

14.00 – 17.00 Na zahradě Federace rodi čů a přátel sluchov ě postižených, o.s.,  

Hábova 1571, Praha 5 

Hry a sout ěže, lekce vázání uzl ů, výroba pirátské vlajky, lekce 
námo řnické zdatnosti a další sout ěže, dále ob čerstvení, dáre čky a 
mnoho dalšího.  
Pro všechny neslyšící a nedoslýchavé d ěti a jejich slyšící sourozence a 
kamarády. 
Vstupné: 10 K č za dítě (v ceně je občerstvení) 
Pořádá Federace rodi čů a přátel sluchov ě postižených o.s. 

19. 9. 2012  TURNAJ V ŠIPKÁCH 

14.00  Česká unie neslyšících, o.s., Dlouhá 37, Praha 
  Turnaj členů ČUN, registrace na praha@cun.cz  

Vítěz obdrží VIP DAY PASS  
k volnému vstupu do HOLMES PLACE PRAHA 

3. - 29. 9.2012 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ L. LAUERMANNA, M. BASOVNÍKOVÉ  

A D. HYKLOVÉ  

Kavárna Vesmírna, Ve Sme čkách 5, Praha 1 
Pořádá časopis GONG a ASNEP 
 
 
 
 
 
 
 

21.9.-1.10.2012 HISTORIE BRNĚNSKÝCH NESLYŠÍCÍCH  

Sociální poradna FRPSP, Hábova 1571, Praha 5 
Výstava, která má stálou expozici v Brn ě, na adrese Palackého t ř.120  
se v Týdnu komunikace osob se SP p řesouvá do Prahy. 
V rámci výstavy je nabízena jedine čná příležitost, a to vyzkoušet nové 
kompenza ční a komunika ční pom ůcky pro neslyšící a nedoslýchavé! 
Vstupné: zdarma 
Pořádá: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty 
neslyšících 
 

Kdykoliv po dohod ě 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
Gymnázium, základní škola a mate řská škola pro sluchov ě postižené  
Ječná 27/530, 120 00, Praha 2 
Kontakt: škola.jecna27@upcmail.cz ; tel.-224 942 151-2  
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SOBOTA 22. 9. 2012 PRAHA  
13.00 – 16.00  OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 

pěší zóna na And ělu (p římo u výstupu z metra And ěl), Praha 5 
Cava • Spálený sušenky s ú častníky projekt ů Hledání spole čného 
jazyka v rytmu a Spole čný jazyk v rytmu • Dallo • Zp ěv ve znakovém 
jazyce • Co jste nev ěděli o kultu ře Neslyšících • a další 
Praktické dílny, kde bude možné si vyzkoušet, jak k omunikovat  
s neslyšícími, jaké je to slyšet s kochleárním impl antátem, jak je 
obtížné odezírat a mnohé další. 
Pozor, pokus o REKORD – Nejvíce lidí v bílých rukav ičkách 
tleskajících ve znakovém jazyce. 
Pořádá ASNEP 

13.00 - 16.00  pěší zóna na And ělu (p římo u výstupu z metra And ěl), Praha 5  
Prezentace, sout ěže pro d ěti 
Pořádá Jablí čko d ětem, o.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 – 22.00  RADNICE PRAHY 13, SLUNEČNÍ NÁMĚSTÍ 13/2580, PRAHA 5 
Historie ASNEP a GONG • Dallo • Divadelní p ředstavení • Volba MISS 
RUCE • Vyhlášení nejvtipn ějšího videa • Sout ěž o hodnotné ceny •  
A mnohé další…  
REZERVACE tel. 235 521 412 e-mail asnep@volny.cz 
Vstupné: 250 K č, při rezervaci do 15. 9. 2012 jen 200 K č  

   Pořádá ASNEP 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 24.9.2012 PRAHA 
   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK Ů EVROPSKÉ JAZYKOVÉ CENY LABEL 2012 

NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZD ĚLÁVACÍ PROGRAMY 
Titul Evropský u čitel jazyk ů roku 2012 získalo 5 „u čitelů“. Mezi 
oceněnými je Mgr. RNDr. Josef Brožík ze SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchov ě 
postižené, Hole čkova 4, Praha 5 – GRATULUJEME 
Více na http://www.naep.cz/ 
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13.00    ZOO PRAHA - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PR ŮVODCEM 
Skupinová prohlídka pro žáky Gymnázia, základní ško ly a mate řské 
školy pro sluchov ě postižené v Je čné ulici a SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchov ě 
postižené Výmolova, Praha. 
Pořádá Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
Tlumo čení do znakového jazyka zajišt ěno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00    TISKOVÁ KONFERENCE K ZAHÁJENÍ TKOSP 
SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

   Pořádá ORBI PONTES, o.s. ve spolupráci se Senátem parl amentu ČR 

 

 

 

 

 

17.00 – 18.30  HISTORIE A VÝVOJ ZNAKOVÉHO JAZYKA 
   PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY ZNAKOVÉHO JAZYKA 
   Novotného lávka 5, Praha 1 

Registrace na: peterkova@aldea.cz 
   Vstupné: zdarma 
   Pořádá Aldea, vzd ělávací agentura  
 
19.00   VERNISÁŽ VÝSTAVY NESLYŠÍCÍ UMĚLKYNĚ GALINY INGULOVÉ 

Tichá kavárna, Burešova 12, Praze 8 – Ládví 
Umělkyn ě nebude vystavovat v České republice poprvé, naposledy si 
mohli její tvorbu zájemci prohlédnout  
v prosinci minulého roku. Vernisáž uvede následnou prodejní p řehlídku 
obrazů Galiny Ingulové. 
Pořádá Tichá kavárna 

ÚTERÝ 25. 9. 2012 PRAHA 

10.00  TISKOVÁ KONFERENCE  při příležitosti ukon čení ESF projektu 
“Regionální redak ční centra pro neslyšící“ a slavnostní k řest knihy 
Tiché rozhovory 
Kino Atlas, Praha 8, Sokolovská 371/1 (v budov ě České spo řitelny, 50 
metrů od stanice METRA B,C Florenc) 
Tisková konference k záv ěru ESF projektu “Regionální redak ční centra 
pro neslyšící“. Cílem projektu bylo vytvo ření pracovních míst pro 
sluchov ě postižené. Výstupem tohoto projektu je kniha rozho vorů 
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našich redaktor ů s významnými sluchov ě postiženými osobami. Po 
tiskové konferenci bude slavnostní k řest této knihy. 
Pořádá Federace rodi čů a přátel sluchov ě postižených o.s. 

12.30; 14.00 a 14.30  OTEVŘENÉ LEKCE PLAVÁNÍ PRO RODI ČE S NESLYŠÍCÍMI DĚTMI OD 6 
MĚSÍCŮ DO 3 LET 

 Rezervace na mail: bazen@studio-motylek, p ředem nutná, d ěti budou 
rozděleny do skupin podle v ěku. www.studio-motylek.cz  
Vstupné: zdarma 
Pořádá Studio Motýlek, s.r.o.,  

16.30 – 18.00  FINANČNÍ GRAMOTNOST NEJEN PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ 
 HUB PRAHA, Drtinova 10, Praha 5 
 Praktické rady pro každého z nás. Co je to finan ční plánování, jak 

poznat „dobrého“ finan čního poradce, na co si dát pozor….. 
Vstupné: dobrovolné 
Pořádá ORBI PONTES, o.s. ve spolupráci s Českou pojiš ťovnou 
Tlumo čení do znakového jazyka a p řepis zajišt ěn 
 
 
 
 
 
 
 

 

18.00 – 18.30  PREZENTACE SLUŽEB O2 PRO NESLYŠÍCÍ A  NEDOSLÝCHAVÉ 
HUB PRAHA, Drtinova 10, Praha 5 
Vstupné: zdarma 
Pořádá ORBI PONTES, o.s. ve spolupráci se spole čností Telefónica 
Tlumo čení do znakového jazyka a p řepis zajišt ěn 
 
 
 
 
 
 
 
 

STŘEDA 26. 9. 2012 PRAHA 
8.30 - 14.00  SPORTOVNÍ DEN PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ DĚTI V AREÁLU 

SPORTCENTRUM RADLICE, UZAVŘENÁ AKCE 
Tělovýchovná jednota Radlice o.s. již n ěkolik desítek let podporuje 
sportovní činnost d ětí, mládeže, dosp ělých a senior ů na Praze 5. V roce 
2012 oslaví T ělovýchovná jednota Radlice výro čí 120 let od založení, v 
rámci této akce po řádá několik doprovodných akcí a jednou z nich je 
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sportovní den pro sluchov ě postižené, se kterými dlouhodob ě 
spolupracuje. 
Sportovní den je ur čen pro d ěti od 4. do 9. t řídy základní školy. 
Sportovního dne se bude ú častnit cca 120 d ětí ze tří škol pro sluchov ě 
postižené (Je čná, Holečkova, Výmolova). 
Pro děti bude p řipraveno ob čerstvení formou rautu a samoz řejmě bude 
zajišt ěn pitný režim pro všechny ú častníky.  

10.45 - 11.45  UKÁZKOVÁ VÝUKA ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA 
PEVNOST České centrum znakovéhp jazyka, o.s., Záb ěhlická 1728/75, 
106 00 Praha 10 
Cílová skupina: Slyšící zájemci o kurzy českého znakového jazyka. 
Lektor: Martin Wiesner, neslyšící lektor vyškolený v rámci projektu 
„Vyškolení neslyšících lektor ů českého znakového jazyka“, který byl 
podporován prost ředky Opera čního programu Praha - Adaptabilita 
(OPPA) Proč přijít na výuku práv ě k nám? 
1. Budeme Vás u čit český znakový jazyk tak, jak jej používají neslyšící  

lidé. 
2. Nebudeme Vás u čit pouze znaky, ale i gramatiku českého 

znakového jazyka. 
3. Všichni naši lekto ři jsou Neslyšící a výuka probíhá p římou metodou 

bez překládání do mluvené nebo psané češtiny. 
Vstupné: zdarma 
Registrace na mob.: 728 586 857 nebo pevnost@pevnost.com  

14.00 – 16.30  SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO NESLYŠ ÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ 
 HOLMES PLACE, OC Nový Smíchov – fitness klub Holme s Place – 

3.patro, Plze ňská 8, Praha 5  
Ukázková lekce s trenéry na nejnov ějších strojích využívajících váhu 
vlastního t ěla s krátkou p řednáškou o t ěle a stravování, relaxa ční 
cvi čení a mnohé jiné.  Na záv ěr pro všechny volný  vstup do sauny a 
vířivky! Vezm ěte s sebou: na cvi čení tri čko, sportovní kalhoty (šortky, 
legíny), ru čník, plavky. Pitný režim zajišt ěn. OMEZENÝ POČET MÍST - 
Registrace NUTNÁ na jindrova@orbipontes.cz  
Vstupné: zdarma 

 Pořádá ORBI PONTES, o.s. ve spolupráci s HOLMES PLACE,  
POWERPLATE 
Tlumo čení do znakového jazyka a p řepis zajišt ěn 
 
 
 
 
 
 
 

16.00  TURNAJ KARET JOKKER 
Česká unie neslyšících, o.s., Dlouhá 37, Praha 

  Turnaj členů ČUN, registrace na praha@cun.cz  
Vítěz obdrží VIP DAY PASS k volnému vstupu do HOLMES PL ACE 
PRAHA 
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ČTVRTEK 27. 9. 2012 PRAHA 

9.00 - 10.00 SEZNÁMENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ MŠ TRÉGLOVA PRAHA 5 S ČESKÝM 
ZNAKOVÝM JAZYKEM - uzav řená akce 
Návšt ěva v mate řské škole spojená s ukázkou znakového jazyka.  
Pořádá ORBI PONTES, o.s. 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 – 19.00  HISTORIE ZNAKOVÉHO JAZYKA, UKÁZKA ZN AKOVÉHO JAZYKA  
   Přednáší Mgr. RNDr. Josef Brožík - Evropský u čitel jazyk ů roku 2012 

HUB PRAHA, Drtinova 10, Praha 5 
Vstupné: dobrovolné 
Pořádá ORBI PONTES, o.s. 
Tlumo čení do znakového jazyka a p řepis zajišt ěn 
 
 
 
  
 
 
 

16.00 – 17.30 ČTVRTÝ SEMINÁŘ K PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE 
NESLYŠÍCÍCH V PRAZE 

 WORKSHOP „BILINGVILISMUS A LIDSKÉ PRÁVO PRO NESLYŠ ÍCÍ“.  
Dle Světové federace neslyšících a asociací neslyšících po dporující na 
celém sv ětě MDN bude tento den po řádán Workshop na stejné téma 
jako ve sv ětě – program je zam ěřen pro zástupce institucí pracujících 
se sluchov ě postiženými d ětmi – bilingvální vzd ělávací systém. 
Podrobný program workshopu na www.neslysicisnadeji. org. 
Kapacita Spole čenského centra je malá, registrace na 
organizace.nsn@gmail.com, a to nejpozd ěji 25.září 2012! 
Pořádá Neslyšící s nad ějí, o.s. ve spolupráci se spole čenským centrem 
Londýnská 30 
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 BRNO 22. – 30. 9. 2012 

ÚTERÝ 25. 9. 2012 
 
19.30    SLYŠÍME SE? 
   SPÁLENÝ SUŠENKY 

SDV Labyrint v Brn ě-Bohunicích, Švermova 19 
Akce po řádaná kapelou Spálený sušenky a ú častníky projekt ů Hledání 
spole čného jazyka v rytmu a Spole čný jazyk v rytmu. 
Přijďte strávit p říjemný ve čer, dozv ědět se něco o kultu ře Neslyšících a 
českém znakovém jazyce, poslechnout si africké bubno vání, zatan čit si 
a třeba si i vyzkoušet n ěco zahrát. 
Dozvíte se také o sociáln ě inkluzivních projektech a do hledání 
Společného jazyka v rytmu se následn ě můžete i zapojit... 
Více na www.labyrint.luzanky.cz 
Vstupné: volné 
Tlumo čení do znakového jazyka zajišt ěno 

PÁTEK 5. 10. 2012 

21.30 – 05.00   TECHNO DEAF 4 
   Perpetuum MusicClub, Brno  

Otevřeli jsme brány do centra nekone čné zábavy pro neslyšící 
nedoslýchavé i slyšící. Poskytujeme p říjemné prožití ve černího a 
nočního života v p říjemném prost ředí se skv ělou hudbou. V tento 
večer hra Deaf DJ Dragon Hoang (aka. Deaf Hoang)a WeeP L. 
Slyšící DJ: Warphil, Carl W a Black Beauty. 
Pořádá Peter Hoang 
 
 
 
 
 

LIBEREC 22. – 30. 9. 2012 

PÁTEK 21. 9. 2012 
od 19 hodin  BUBÍNKOVÁNÍ S JAROSLAVEM DUŠKEM 

   Naivní divadlo Liberec, Moskevská 32/18 

Benefi ční večer pro neslyšící d ěti p ři příležitosti otev ření Aktiva čního 
centra v Liberci Federace rodi čů a přátel sluchov ě postižených o.s.  
Účinkují: Jaroslav Dušek, kapela Çava a Andrea Kalc ů, Tam-Tam 
Orchestra, d ětský p ěvecký sbor. Prob ěhne aukce um ěleckých d ěl.  
Vše je tlumo čeno do znakového jazyka. 
Vstupné: 200 K č 
Vstupenky jsou k zakoupení v pokladn ě Naivního divadla, 
rezervace na telefonu 485253611 nebo www.naivnidiva dlo.cz 
Záštitu nad kulturním ve čerem p řevzala primátorka m ěsta Liberec  
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Bc. Martina Rosenbergová. Za finan ční podpory Ministerstva kultury 
ČR 
Pořádá Federace rodi čů a přátel sluchov ě postižených o.s. 

 

PONDĚLÍ 24. 9. 2012 
14.00 – 18.00 VÝSTAVA NEJVĚTŠÍ SBÍRKY SLUCHADEL PANA MILOŠE 

HOSTONSKÉHO 
  ČUN Liberec, Klášterní 117, budova bývalého kláštera  vhod zezadu 
  vstupné: volné 
  Pořádá Česká unie neslyšících, o.s. Liberec 
 
 

HRADEC KRÁLOVÉ 22. – 30. 9. 2012 

ÚTERÝ 25. 9. 2012 
9.00 – 12.00  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA NŠ, ZŠ A SŠ 
 STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE ŘSKÁ ŠKOLA, 

ŠTEFÁNIKOVA 549, HRADEC KRÁLOVÉ 
Možný vstup do výuky. 

 

STŘEDA 26. 9. 2012 
9.00 – 11.00  UKÁZKA VÝUKY MVL - vizuáln ě manuální metoda výuky angli čtiny  
   pro neslyšící žáky 
 STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE ŘSKÁ ŠKOLA, 

ŠTEFÁNIKOVA 549, HRADEC KRÁLOVÉ 

15.00 – 18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V JABLÍ ČKU 
Střelecká ulice 748, Hradec Králové 
Ubytování d ětí v byt ě nahrazujícím internát. 
 

ČTVRTEK 27. 9. 2012 
 PROJEKTOVÝ DEN PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA TÉMA 

MEZINÁRODNÍHO DNE PRO NESLYŠÍCÍ 
Střední škola, Základní škola a Mate řská škola, Štefánikova 549,  
Hradec Králové 
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ÚSTÍ NAD LABEM 22. – 30. 9. 2012 
PODZIM 2012 

 CESPO, O.S. CENTRUM SLUŽEB PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, VELKÁ 
HRADEBNÍ 619/33, ÚSTÍ NAD LABEM 

VZDĚLÁVÁNÍ Seminá ř KOMUNIKACE SE SLUCHOV Ě POSTIŽENÝM KLIENTEM, 
kterým loni prošlo p řes 200 účastník ů, byl v červenci 2012 akreditován 
MPSV jako vzd ělávací program v délce 6 hodin pod číslem 2012/0941-
SP/VP. Informace a objednávky vzd ělávacího programu na mailu 
pnovak@cespo.eu či na tel 604 376 804 p. Holub  
 
FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NESLYŠÍCÍCH A ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÝCH 
– obsazené termíny: 
4., 11., a 25. 10. 2012 - Oblastní unie neslyšících  Olomouc  

Dotace na finan ční vzdělávání zdravotn ě postižených poskytla na 
základě výběrového řízení ČSOB. Kurzy budou b ěžet až do poloviny 
června 2013. Veškeré další informace a objednávky ku rzů poskytne  
p. Novák na mailu pnovak@cespo.eu 

OSTRAVA 22. – 30. 9. 2012 

24. - 27. 9. 2012  
FESTIVAL DIVADELNÍ POU Ť BEZ BARIÉR 
7. ročník festivalu divadelní tvorby, která hledá cesty p řes bariéry v nás 
i okolo nás 

STŘEDA 26. 9. 2012 
17.00    představení ZLATÝ KOLOVRAT 

Pivovarská 3164/15 , 728 32 Ostrava 1 
Představení Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící  DIFA JAMU 
(Brno). 
Jevištní zpracování balady K. J. Erbena v provedení  slyšících i 
neslyšících herc ů a tlumo čnic znakového jazyka. 
Představení je ur čené pro mládež a dosp ělé. 
Více na www.dlo-ostrava.cz 
Pořádá Divadlo loutek Ostrava, p říspěvková organizace 

OLOMOUC 22. – 30. 9. 2012 

STŘEDA 26. 9. 2012 
17.30 - 18.15   NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

(v učebně P-22) 
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci , Žižkovo nám. 5,  
771 40 Olomouc 
Přednáška Mgr. BcA. Pavla Ku čery je ur čena pro studenty a pro 
širokou ve řejnost.  
Více na http: www.uss.upol.cz 
Pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olom ouci 
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KONFERENCE ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY 

Myslíte si, že: 
- Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postiže ním? 
- Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena ? 
Nebo: 
- Máte zkušenosti s diskriminací? 
- Nevíte, kam se obrátit? 

Na tyto a další otázky se budou snažit odpov ědět tematické konference NRZP ČR, které 
prob ěhnou v zá ří a říjnu 2012 v 11 krajích ČR. 
 
Moravskoslezský kraj 
Termín: pátek 14. zá ří 2012 (10:00 – 14:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva kraje, KÚ Ostrava 
Organizátor: Bc. Dana Matulová 
Kontakt: tel.: 736 234 871, e-mail: ostrava@nrzp.cz  
  
Zlínský kraj 
Termín: úterý 18. zá ří 2012 (9.00 – 13:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva kraje, KÚ Zlín 
Organizátor: Mgr. Jan Uherka 
Kontakt: tel.: 736 622 364, e-mail: zlin@nrzp.cz 
  
Karlovarský kraj 
Termín: st ředa 19. září (11:00 – 15:00) 
Místo konání: Krajská knihovna, Karlovy Vary 
Organizátor:  Ing. Dana Líka řová 
Kontakt: tel.: 736 751 205, e-mail: k.vary@nrzp.cz 
  
Královéhradecký kraj 
Termín: čtvrtek 20. zá ří 2012 (10:00 – 14:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva kraje, KÚ Hradec K rálové 
Organizátor: Mgr. Ji ří Morávek 
Kontakt: tel.: 604 839 979, e-mail: czphk@czphk.cz 
  
Jihomoravský kraj 
Termín: úterý 25. zá ří 2012 (10:00 – 13:30) 
Místo konání: sál zastupitelstva, Magistrát m ěsta Brna 
Organizátor: PhDr. Leoš Spá čil 
Kontakt:  tel.: 736 751 211, e-mail: brno@nrzp.cz 
  
Plzeňský kraj 
Termín: st ředa 3. října 2012 (10:00 – 13:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva KÚ, Škroupova 18, Plzeň 
Organizátor: PhDr. Jana Petrová 
Kontakt:  tel.: 736 751 204, 377 224 879, e-mail: p lzen@nrzp.cz   
  
Kraj Vyso čina 
Termín: pond ělí 8. října 2012 (10:00 – 13:00) 
Místo konání: Kongresové centrum Kraje Vyso čina, Žižkova 57, Jihlava  (místnost B.3.16) 
Organizátor: ing. Mgr. Petr B ěhunek 
Kontakt: tel.: 737 768 950, e-mail: jihlava@nrzp.cz  
 
Olomoucký kraj 
Termín: úterý 9. října 2012 (10:00 – 15:00) 
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Místo konání: Magistrát m ěsta Olomouc, Hynaisova 10 
Organizátor: Jana Mikudíková 
Kontakt: tel.: 736 751 212, e-mail: olomouc@nrzp.cz  
  
Liberecký kraj 
Termín: čtvrtek 11. října 2012 (10:00 – 14:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva kraje, KÚ Liberec 
Organizátor: Monika Bradá čová 
Kontakt: tel.: 736 751 207, e-mail: liberec@nrzp.cz  
  
Praha 
Termín: úterý 23. října 2012 (10:00 – 15:00) 
Místo konání:  Praha, Senát PPS – hlavní sál (Rytí řský sál) 
Organizátor:  Bc. Silvie Slívová, Ji ří Vencl 
Kontakt: tel.: 266 753 424, 604 235 885, e-mail: s. slivova@nrzp.cz 
  
Ústecký kraj 
Termín: st ředa 24. října 2012 (10:00 – 14:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva kraje,  KÚ Ústí na d Labem 
Organizátor: Jaroslav Slavík 
Kontakt:  tel.: 603 469 247, e-mail: jaroslav.slavi k@seznam.cz    
  
Tyto tematické konference se konají v rámci realiza ce projektu NRZP ČR „ROVNÁ PRÁVA 
PRO VŠECHNY“, program EK PROGRESS 2012. 
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PARTNEŘI PROJEKTU  

Česká pojiš ťovna  je univerzální pojišťovnou s tradicí 185 let a 
nadále zůstává lídrem a inovátorem českého pojišťovacího trhu. 

Poskytuje individuální životní i neživotní pojištění a také pojištění pro malé, střední a velké 
společnosti v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Přibližně 3900 zaměstnanců a 5600 
obchodních zástupců se na více než 3000 obchodních místech stará o maximální spokojenost 
klientů. Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných, proto se Česká 
pojišťovna snaží o to, aby pomoc druhým byla opět v české společnosti samozřejmostí. Také proto 
se aktivně zapojila do projektu, který má jasný cíl - propojit světy neslyšících a slyšících. 
www.ceskapojistovna.cz 
 

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 

 

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 

 
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 
  



 
16 z 26 

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 

 

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 
 

Business and Professional Women (dále jen BPW) je mezinárodní federace žen 
s pobočkami ve více jak 90 zemích celého světa. Organizace má, mimo jiné, poradní 
status v OSN a status přidružené organizace Rady Evropy. Mezi její členky patří 

vlivné ženy, podnikatelky a manažerky. BPW Praha II je samostatným klubem BPW International 
v ČR, jehož hlavním cílem je rozvíjet profesní potenciál žen podnikatelek a manažerek na všech 
úrovních a podporovat jejich ekonomickou nezávislost. 
www.bpwcr.cz 

 

CESPO o.s. -  Centrum služeb pro sluchov ě postižené v Ústí nad Labem  poskytuje 
sociální služby nejen ambulantního typu, pořádá také přednášky na různá témata i pro 
ostatní zájemce z veřejnosti. V terénní službě doprovází sluchově postižené na jejich 

žádost k různým jednáním, např. na úřady, k lékaři apod. Jsme vedeni v katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb, informace o naší organizaci lze najít i v informačním kiosku sociálních služeb při 
magistrátu a na webu  
www.cespo.eu 

 

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 
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Czech Marketing Group s.r.o. - Projekt České a kvalitní  se zaměřuje na české 
firmy, výrobky a značky, pro které je v dnešní době velmi obtížné uspět na trhu, na 
kterém operuje stále více nadnárodních společností. 

Projekt České a kvalitní usiluje o to, aby značky které mají historii, měly i svou budoucnost. 
I proto v rámci projektu vyzýváme české firmy k tomu, aby byly marketingově aktivní. Současně na 
námi pořádaných akcích (konference, workshopy, semináře) vytváříme prostor pro setkávání 
ambiciózních a úspěšných českých podnikatelů, kde umožňujeme sdílení informací, předávání 
zkušeností a všestranný dialog. Projekt České a kvalitní získal podporu mnoha významných 
partnerů z řad českých firem i médií.  
www.czmg.cz 
 

Česká pracující máma - web pro všechny pracující ženy. S chutí, s láskou a ve 
volném čase přinášíme zajímavé informace, rozhovory, pozvánky, nabídky práce 

a vzdělávání, relax a uvolnění pro každý den. 
www.pracujici-mama.cz 

 

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

 

Divadlo loutek Ostrava je profesionální scénou pro děti a mládež severomoravského 
regionu. Bylo založeno pod názvem Krajské divadlo loutek v roce 1953 a sídlilo do roku 
1999 na Masarykově náměstí. V září 1999 se ostravští loutkáři přestěhovali do nové 
divadelní budovy, která vyrostla v centru Ostravy, na okraji Černé louky. Budova získala 
v témže roce titul Dům roku. Divadlo loutek Ostrava hraje v pracovním týdnu denně dvě 
představení pro žáky mateřských a základních škol nebo pro studenty středních škol. 

Pondělní večerní  představení jsou určená dospělým divákům. Divadlo hraje také každou neděli 
dopoledne i odpoledne  pro děti a jejich dospělé. 
www.dlo-ostrava.cz 
 

Federace rodi čů a přátel sluchov ě postižených, o. s. Komplex profesionálních 
sociálních, poradenských, vzdělávacích a informačních služeb pro rodiny s dětmi se 
sluchovým postižením. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. je 
neziskové občanské sdružení s celorepublikovou působností. Její vznik iniciovali 

rodiče dětí se sluchovým postižením již v roce 1990. 
V současné době nabízí Federace jako jediná organizace v ČR komplex vzájemně navazujících 
sociálních služeb plně pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. 
Organizace se tak orientuje na problematiku dětského sluchu v celospolečenském měřítku. 
www.frpsp.cz  
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Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, obor  Čeština v komunikaci 
neslyšících  je v českých a v evropských podmínkách naprosto unikátní 
interdisciplinární obor, jehož oporou je lingvistika a z ní vyplývající 
(multi)lingvistický a (multi)kulturní pohled na hluchotu. Historie oboru začíná  

v roce 1996, kdy z iniciativy prof. Aleny Macurové vzniká tzv. mezioborový doplněk pro 
jednooborové studenty českého jazyka a literatury. O dva roky později již funguje plnohodnotný 
obor s bakalářským a magisterským studiem. Jeho koncepce je postavena na spolupráci 
neslyšících, nedoslýchavých a slyšících studentů a učitelů. Nedílnou součástí pracovního týmu 
jsou tlumočníci mezi českým znakovým jazykem a češtinou; neslyšící a nedoslýchaví studenti mají 
mj. k dispozici zapisovatele, asistenty/vysvětlovatele a na požádání také simultánní přepis. Obor 
dosud vychoval přes 80 absolventů, kteří působí jako tlumočníci, pedagogové, výzkumníci 
českého znakového jazyka, servisní pracovníci v organizacích neslyšících a nedoslýchavých 
občanů apod.  
http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/ 

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

 

 

 
Gymnázium, základní škola a mate řská škola pro sluchov ě postižené, Je čná 27 
Škola v Ječné je komplexem škol pro sluchově postižené. Se žáky pracujeme auditivně 
orální metodou, na děti mluvíme a mluvenou řeč od nich vyžadujeme. Stupeň sluchové 

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

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

V našich moderně a stylově zařízených klubech najdete vždy to nejlepší vybavení a profesionální 
služby. Naší snahou je propagovat fitness jako životní styl a umožnit našim členům dosahovat 
svých vytyčených cílů v příjemném a inspirujícím prostředí.  
www.holmesplace.cz 
 

Hotel Luník Praha Tradiční rodinný hotel Luník střední kategorie, který je situován  
v klidné části historického centra Prahy 
www.hotel-lunik.cz 
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HUB Praha  je společensky prospěšný podnik, který v sobě spojuje funkci sdílené 
kanceláře, konferenčních a jednacích prostor, eventového zázemí a internetové 

kavárny. Nezávislí profesionálové, začínající firmy nebo projektové týmy místo práce doma 
využívají Hub jako sdílený prostor pro práci, kde můžou navazovat kontakty, setkávají se s klienty, 
nebo jen tak v klidu pracují. Jednou z misí HUBu je pomoci aktivním lidem, se zaměřením na 
společensky prospěšné podnikatele, aby v Hubu či mimo něj vytvářeli a realizovali nové pozitivní 
hodnoty pro společnost nebo životní prostředí. HUB v Praze funguje už 2 roky a v současnosti 
sdružuje 300 členů a několik set příznivců a uživatelů prostoru, kteří zde hledají podporu, inspiraci, 
komunitu a rozvíjejí iniciativu pro lepší svět. 
www.prague.the-hub.net/ 
 

Institut Neslyšících pro specializované vzd ělávání, o.s. 
www.inpsv.com 

 
Jablí čko dětem, o. s.  je nezisková organizace, kterou založili a vedou sami neslyšící a 

nedoslýchaví nadšení lidé! Posláním sdružení je podat pomocnou ruku rodičům a 
dětem, kteří jsou neslyšící. Zaměřujeme se hlavně na pořádání akce pro neslyšící rodiče 
s neslyšícími či slyšícími dětmi. Člověk, který neslyší, se cítí obvykle být "cizincem ve 
vlastní zemi". Proto se naše občanské sdružení snaží prolomit bariéry v komunikaci a 

vytvořit zázemí, kde rodiny mohou komunikovat ve svém mateřském jazyce - znakovém jazyce. 
www.jablickodetem.cz 
 

JAMU – Výchovná dramatika neslyšících se zam ěřením na pohybové výchovné disciplíny 
(VDN). Všichni studující během tří let absolvují předměty, které rozvíjí jejich pohybové 
schopnosti a rozšiřují pohybové dovednosti. Jedná se o tyto předměty: Základní pohybová 
průprava. Akrobacie. Klasický a moderní tanec. Step. Práce s náčiním. Žonglování. Základní 
složkou studijního plánu je předmět Pohybové divadlo.  V něm se studující seznámí 
s pantomimou, snaží se proniknout do tajů divadelní tvorby, která využívá prvků totální 
komunikace. Důraz je kladen na individuální pohybovou a výtvarnou kreativitu. Doplňující 
předměty jsou Kurz práce s maskou a loutkou. Výtvarné techniky. Kurz líčení. Od roku 2007 mají 
absolventi oboru VDN – bakaláři- možnost pokračovat ve studiu v navazujícím dvouletém 
magisterském studiu, formou kombinovaného (dálkového), nebo prezenčního (denního) studia. 
Přednášky a výuka praktických disciplín jsou simultánně tlumočeny do znakového jazyka.  
www.jamu.cz 
 

Mladá Fronta a.s. Vydavatelství Mladá fronta bylo založeno již v roce 1945 a  
v současné době se právem řadí mezi největší a nejúspěšnější vydavatelské domy  

v České republice. Své dobré jméno staví nejen na mnohaletých zkušenostech, ale hlavně na 
profesionalitě, odbornosti a dynamickém růstu. Tomu logicky odpovídá i pestré portfolio titulů, 
které vydává. 
www.mf.cz 

Neslyšící s nad ějí, o. s. , (původní název Neslyšící bez naděje, o. s.) byla založena 
v roce 2007 a je jednou z humanitárních organizací v ČR. Hlavním cílem je 
organizovat rozvojové spolupráce zejména sluchově postižených v rozvojových 
i rozvinutých zemích, lobbing a projekty, které se zaměřují na problematiku 

neslyšících v oblasti školství, sociální a zdravotnictví, výměna informací mezi asociacemi 
neslyšících, šíření informací o rozvojové spolupráci a pořádání seminářů a konferencí. Světová 
federace neslyšících (WFD) uvedla, že má 131 členských států, z toho asi 70 % ze zemí, kde by 
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bez pomoci jinak mohlo dojít k ohrožení zdravotně postižených, jejich izolování, diskriminaci  
a nemožnosti se vzdělávat. Proto hlavním úkolem je: odstranit bariéry v možnosti vzdělávání  
a zamezit diskriminaci podpora prosazování lidských a jazykových práv neslyšících podpora 
vzdělávání, uznání znakového jazyka, bilaterální spolupráce, transformační spolupráce: 
prosazovat lidská práva týkající se neslyšících, výměna informací v oblasti zdravotnictví a sociální 
pořádání workshopů, přednášek podpora tlumočnické služby pro neslyšící stáže v rozvojových 
zemích, vzdělávání a osvěta. 
www.neslysicisnadeji.org 
 

Panter spol. 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 
 

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 
 

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 
 

Pražská informa ční služba (PIS), příspěvková organizace 
hlavního města Prahy, byla založena 1. 1. 1958 jako samostatné 

kulturně-informační a vzdělávací zařízení, které vzniklo za účelem podpory cestovního ruchu 
v Praze. Převzala však také služby, které mají své počátky již v roce 1929, a patří tedy mezi 
nejstarší turistické služby svého druhu v Evropě. 
www.praguewelcome.cz 

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

projekt pro slyšící, neslyšící, nedoslýchavé a zájemce s hluchoslepotou, podpořený programem 
Evropské unie Mládež v akci. V rámci projekt ů jde zejména o bourání komunikačních bariér  
s využitím rytmu. www.spalenysusenky.cz 
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Střední škola, Základní škola a Mate řská 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 
 

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 
 

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 
 

 
Techno Deaf  
www.facebook.com/pages/Techno-Deaf-Records 

 
 

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 .   
 

Tichá kavárna představuje prostor, kde mohou neslyšící pracovat, využít své 
schopnosti a ukázat sobě i svému okolí, že i v tak náročném oboru, jakým je 
pohostinství, se neslyšící mohou s úspěchem uplatnit. Kavárna slouží rovněž jako 

tréninkové prostředí a nabízí podporu studentům a absolventům odborných škol pro jejich profesní 
začátky. www.tichakavarna.cz 
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TJ Radlice Tělovýchova v Radlicích má dlouholetou a slavnou tradici. Jako sokolská 
jednota byla založena již na konci devatenáctého století - v roce 1892.  
V současné době je radlická tělovýchovná jednota, po téměř stodesetileté nepřetržité a 

obětavé službě radlické veřejnosti, konsolidovaným zařízením s odborem základní a rekreační 
výchovy (Sport pro všechny) a sedmi sportovními oddíly - kopanou, házenou, kuželkami, 
nohejbalem, košíkovou, tenisem a florbalem. 
www.tjradlice.sweb.cz 
 

Unie neslyšících Brno,  o.s. je poskytovatel moderních služeb v oblasti: 
tlumočnických služeb, kompenzačních a komunikačních pomůcek pro neslyšící 

a nedoslýchavé, vzdělávacích a volnočasových aktivit (kurzy znakového jazyka, ECDL pro 
neslyšící), PC poradna, kurzy znakového jazyka na CD a aplikace do mobilního telefonu Patron a 
zakladatel telefonní operátorské služby pro neslyšící O2 Telefonica 
Usilujeme o navrácení majetku brněnských neslyšících (bývalé Zemské ústřední jednoty 
hluchoněmých pro Moravu v Brně z.r. 1925) nyní v držení Svazu neslyšících a nedoslýchavých  
v Praze 
www.neslysici.net - informační stránky Unie neslyšících Brno,o.s. 
www.tkcn.cz - telekomunikační centrum pro neslyšící  
www.pomuckyproneslysici.cz - kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a 
nedoslýchavé 
www.neslysici.info - bleskové zprávy pro neslyšící 
www.kurzznakovereci.cz - nabídka kurzů znakového jazyka na CD ROMu a přihláška do kurzů 
znakového jazyk 
 

Zoologická zahrada hl. m ěsta Prahy  je nejnavštěvovanějším turistickým cílem  
v ČR s roční návštěvností přes 1 milion návštěvníků. Obývá ji přes 4000 zvířat více jak 
650 druhů. Významně se podílí na ochraně ohrožených druhů. Zoo Praha se 
dlouhodobě věnuje spolupráci s hendikepovanými a znevýhodněnými skupinami.  

V roce 2012 uspořádala např. akci Noc snů určenou rodinám dětí dlouhodobě nemocných či  
s postižením. Areál také navštívila kavárna Potmě nadačního fondu Světluška. Zoo Praha se nyní 
připojila k akci Týden komunikace osob se sluchovým postižením, během které zoo navštíví žáci 
speciálních škol pro děti se sluchovým postižením a bude pro ně připravena prohlídka. 
www.zoopraha.cz 
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

 
Zpravodajská stanice Český rozhlas Rádio Česko  je obsahově i formátem 
založena čistě na zpravodajství a na aktuální publicistice. Vysílá od 8 do 18 
hodin přes internet, od 21. 10. 2005 v DVB-T multiplexu Českých 

radiokomunikací, od 15. 3. 2006 na VKV vysílačích BBC World Service (pouze v časech 8-11  
a 13-16 hodin), od 3. 10. 2006 na satelitu Astra 3A a od 5. 4. 2011 v systému DAB.  
Na internetu a v digitálním multiplexu od 00.00 do 08.00 a od 18.00 do 24.00 hodin v modulaci 
Rádia Česko vysílá program Českého rozhlasu 6. V síti vysílačů FM vysílá v těchto časech svůj 
program v angličtině BBC World Service. 
Programová struktura odpovídá dopolednímu a odpolednímu vysílacímu času a zpravodajsko-
publicistickému formátu. Každou čtvrthodinu nebo půlhodinu delší nebo kratší zprávy, 
specializované relace, rozhovory s politiky, ekonomy a odborníky, příspěvky redaktorů, komentáře 
a další aktuální publicistika... 
www.rozhlas.cz/radio_cesko/ostanici 
 

 
Časopis GONG , Čtvrtletník sluchově postižených Gong přináší svým 
čtenářům mnoho zajímavých informací již od roku 1972. 

• zabývá se specifickými problémy sluchového postižení 
• informuje o společenských, kulturních a sportovních akcích organizací sluchově 

postižených 
• informuje o speciálních školách pro sluchově postižené děti 
• poskytuje řadu cenných kontaktů a rad rodičům sluchově postižených dětí 
• sleduje nabídku výukových kurzů znakového jazyka 
• přináší rozhovory se zajímavými sluchově postiženými lidmi 
• sleduje vývoj sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené 
• informuje o životním stylu a problémech sluchově postižených v zahraničí 
• oslovuje a spojuje občany různých sluchových vad – neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé i 

šelestáře 
Projekt Vydávání čtvrtletníku sluchově postižených GONG je finančně podporován Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. 
www.gong.cz 
 

Informační portál Helpnet.cz  pro osoby se specifickými potřebami 
usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy 
na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin 

postižení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní 
nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a 
senioři.Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například sociální služby, legislativa, 
dokumenty, kompenzační pomůcky, zaměstnávání či vzdělávání osob se zdravotním postižením, 
odstraňování bariér, poradenství, fundraising, kalendář akcí. Helpnet dále upozorňuje na 
vyhlášená grantová a dotační řízení, informuje o aktuálním dění v komunitě osob se zdravotním 
postižením a pečujících organizací. Přináší rovněž monitoring médií Anopressu IT, který zachycuje 
vše podstatné, co se objevilo na téma osob se specifickými potřebami v tuzemských médiích. 
Myšlenka portálu Helpnet.cz jako informačního zdroje, který by zastřešoval problematiku 
zdravotního postižení, vznikla na půdě Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými 
potřebami (AISO). Z pověření AISO se úlohy realizátora projektu ujalo BMI sdružení, 
koordinátorem projektu a šéfredaktorem portálu je Jaroslav Winter (222 945 014, 777 807 727, 
winter@brezen.cz). Portálu bylo přiděleno ISSN 1802-5145. 
www.helpnet.cz 
 



 
24 z 26 

Televize plná Prahy , společnost Metropol TV s.r.o., která provozuje pražskou 
televizní stanici Metropol  TV, vznikla na podzim roku 2010. Zakladateli 
společnosti byly produkční firmy 11 TV production s.r.o. a A-NEWS s.r.o. Obě 
dvě tyto společnosti mají dlouhou historii v produkování zpravodajských, 
publicistických a dokumentárních formátů. Na jaře 2011 vstoupil do společnosti 

silný investor, který se rozhodl podílet na rozvoji televizní stanice Metropol TV. Tímto investorem je 
známý český podnikatel Luboš Měkota. 
www.metropol.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 na webových stránkách ve formátu PDF  
a DOC. Časopis vychází pětkrát ročně, je distribuován i formou přílohy časopisů PARKINSON 
(vydává Společnost Parkinson) a ROSKA (vydává Unie Roska). 
www.nrzp.cz/novy-casopis.html 
 

Časopis i web vydává Sdružení přátel Konta Bariéry ve spolupráci s Nadací 
Charty 77. 
Nadace Charty – Konto Bariéry získává peníze pro humanitární účely a na 

pomoc v sociálních i zdravotních kritických situacích – a vydává časopis pro zdravotně postižené 
Můžeš. Ten vychází již více než patnáct let. Časopis přináší handicapovaným lidem informace a 
pomoc v oblasti zdravotní, právní a ekonomické. 
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 
 

 
Neziskovky.cz prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního 
servisu rozvíjejí neziskový sektor v ČR a podporují filantropii. 

VIZE 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. 
Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich 
vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje 
spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje 
svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o 
provoz specializované veřejné knihovny, správu Katalogu neziskovek a Databáze finančních 
zdrojů, vydávání elektronického měsíčníku Svět neziskovek, organizaci seminářů pro pracovníky 
neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové 
organizace. 
www.neziskovky.cz/ 
 

 
Odborný časopis Sociální služby vznikl počátkem r. 2009 
transformací Zpravodaje Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR. V současnosti je nejrozšířenějším periodikem  

v oblasti sociálních služeb v ČR. Jeho vydavatelem a distributorem je Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR. 
Odborný časopis Sociální služby vychází jako měsíčník a je určen všem, kteří pracují v sociálních 
službách nebo se o tuto oblast zajímají. Je distribuován cca 16 000 čtenářů z řad zřizovatelů, 
poskytovatelů a zaměstnanců sociálních služeb, dále je zasílán městům, obcím, krajům, školám a 
univerzitám jak v České republice, tak na Slovensku. 
www.socialnisluzby.eu/ 
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Asociace vzdělavatelů v sociální práci je dobrovolné sdružení právních 
subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které 
nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně 

poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci. Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále 
ASVSP) je členem Evropské asociace škol v sociální práci European Association of Schools  
of Social Work - EASSW. 
Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. 
Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů, je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat 
tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující 
nástroj dosahování uvedeného cíle považují členové ASVSP vytváření Minimálních standardů 
vzdělávání v sociální práci a vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca - jediného 
odborného časopisu v sociální práci v ČR i na Slovensku. Vydávání časopisu a vytváření a 
inovace standardů, podpora členů při jejich realizaci a kontrola jejich dodržování na školách, které 
jsou členy ASVSP, je jádrem činnosti Asociace. 
www.socialniprace.cz 
 

 
Wolters Kluwer je jedním z předních 
světových vydavatelů a poskytovatelů 

informačních produktů a služeb. Soustředí se hlavně na trhy v oblasti 
zdravotnictví, daní, účetnictví, korporátních služeb, finančních služeb, práva a regulace, 
vzdělávání. Vizí Wolters Kluwer je být "The Professional's First Choice" (tj. první volbou 
profesionálů). Ve všem, co Wolters Kluwer dělá, snaží se poskytnout informace, nástroje  
a řešení, které pomohou odborníkům efektivně se rozhodovat a zlepšovat jejich produktivitu.  
V souladu s touto vizí, Wolters Kluwer se opírá o své silné značky a pozici na trhu s cílem dát 
zákazníkům hodnotu prostřednictvím aktuálních, přesných a odborných informací, předních 
technologií a softwarových řešení a nadstandardních zákaznických služeb. 
 
Časopis Řízení školy je ur čen především ředitelům, ale také všem vedoucím pracovníkům škol  
a školských zařízení, výchovným poradcům, metodikům prevence sociálně patologických jevů  
a pedagogům, zřizovatelům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v resortu 
školství. Zaměřuje se na pravidelné řešení právní, ekonomické, administrativní, personální  
a výchovně-vzdělávací stránky řízení a vedení školy. 
www.wkcr.cz 
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PODĚKOVÁNÍ 
 
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNER ŮM, MEDIÁLNÍM PARTNERŮM, 
DOBROVOLNÍKŮM, VŠEM ÚČASTNÍKŮM NAŠICH AKCÍ…. 
 
 
 
2. ročním Týdne komunikace osob se sluchovým postižením p roběhne op ět na 
konci zá ří 2013. PŘIDEJTE SE K NÁM! 
 
 
 
Sledujte www.orbipontes.cz  ☺☺☺☺ 


