
Masarykova univerzita a  
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR
pořádá konferenci ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity  
a spolkové činnosti neslyšících v Brně

Vzdělávání, zaměstnávání a spolkový život neslyšících

Datum a místo konání
Pátek 14. června 2019 od 9 do 19 hodin.

V prostorách Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2,  
2. nadzemní podlaží, posluchárna č. 200.

Program
Dopolední část konference (od 9 do 12.30)

9.00–9.50 Prezence

10.00 Zahájení konference

10.00–11.00 Úvodní část

 » 100. výročí vzniku Masarykovy univerzity  
(Petr Peňáz/Tomáš Sklenák, Masarykova univerzita)

 » 100. výročí spolkové činnosti neslyšících v Brně  
(Šárka Prokopiusová/Jaroslav Paur, Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR)

 » Práva lidí se sluchovým postižením z pohledu Úmluvy  
(Jana Havlová, Kancelář veřejného ochránce práv)

 » Lidé se sluchovým postižením z pohledu Magistrátu města Brna a Úřadu 
Jihomoravského kraje

11.00–12.30 Vzdělávání a zaměstnávání

 » České vysokoškolské vzdělávání  
(Petr Peňáz, Masarykova univerzita)

 » Vysoké školy a jazykové kompetence slyšících  
(Ondřej Klofáč, Trojrozměr)

 » Vysoké školy a jazykové kompetence neslyšících  
(Pavel Kučera, Univerzita Palackého v Olomouci)

 » Absolventi vysokých škol  
(Alexandr Zvonek, Masarykova univerzita)

 » Zaměstnávání sluchově postižených v Jihomoravském kraji  
(Ilona Kašpárková, Tichý svět)

 » Vzdělávání a spolky  
(Jaroslav Paur, Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR)

12.30–13.30 oběd 

100

https://youtu.be/T16XmcxePww
https://youtu.be/pO70wCnJyOw


Odpolední část konference (od 13.30 do 17 hodin)

13:30–17:00 Spolkový život

 » Spolkové aktivity a sociální služby dnes  
(Šárka Prokopiusová, Svaz neslyšících  
a nedoslýchavých ČR)

 » Aktivity Brněnského spolku neslyšících  
(Zdeňka Winklerová, Brněnský spolek neslyšících)

 » Aktivizační a spolkové činnosti pro neslyšící 
(Martin Novák, Českomoravská unie neslyšících)

 » Sociální  služba jako osvětová činnost pro nedoslýchavé a seniory  
(Zuzana Kisely, AUDIOHELP)

15.00–15.30  přestávka na kávu

 » Vzpomínky na brněnský sport  
(Radek Probošt, Sportovní klub neslyšících Brno)

 » Lidé se sluchovým postižením a jejich realizace v divadle.  
(Jindřich Zemánek, Evropské centrum pantomimy neslyšících, PSI)

 » Další spolky a organizace neslyšících a „s neslyšícími“ v Brně  
(DeafLand, Hands Dance, Labyrint Brno, ...)

Doprovodný program (od 17 do 19 hodin, v Galerii Střediska Teiresiás)

 » výstava fotografií “Tři osmičky” Michaela Kratochvíla a Petra Kurečky přibli-
žující život se sluchovým postižením

 » vystoupení skupiny Hands Dance, hudba tlumočená do znakového jazyka

 » možnost komentované prohlídka prostor Střediska Teiresiás

 » společný přípitek

Tlumočení do/z českého znakového jazyka a přepis mluvené řeči budou po dobu celé akce 
zajištěny.

Přihlašování na konferenci
 » ideálně do 9. června 2019

Konferenční poplatek
Zahrnuje účast na konferenci, oběd, odpolední a podvečerní občerstvení:

 » při registraci do 31. května 2019: 100 Kč
 » při registraci do 9. června 2019: 200 Kč
 » při registraci po 9. červnu a na místě: 500 Kč

Registrace na konferenci a uhrazení poplatku
 » online v Obchodním centru MU

 » osobně po domluvě ve Středisku Teiresiás MU, Komenského nám. 2, Brno 
(zvonek@teiresias.muni.cz, SMS / WhatsApp +420 777 853 210)

 » osobně po domluvě v sídle Brněnského spolku neslyšících, Vodova 35, Brno 
(melichar.brno@snncr.cz, nebo SMS / WhatsApp +420 777 933 815)

https://youtu.be/F01cZu_FG0o
https://youtu.be/7CvgFfgqYh8

