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PROGRAM  
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Své narozeniny oslaví: 

5. 12.  Hájková Eliška  81 let 

13. 12.  Urban Miroslav  65 let 

29. 12.  Racková Jana  70 let 
    

 

Přejeme vše nejlepší! 
 

UPOZORNĚNÍ 

OD 23.12.2013 DO 1.1.2014 BUDE UNB PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. 

TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ROCE. 



čtvrtek 5. prosince v 16 hod.                                                     

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S VÝTVARNOU DÍLNOU            
Přijďte na besídku do UNB. Připravena je výtvarná dílna pro děti. 

V 17h přijde Mikuláš, anděl a čert. Pro děti jsou připraveny 

dárkové balíčky. 

Kdo bude mít zájem o dárkový balíček pro své dítě, přihlaste se 

v kanceláři UNB do středy 4. prosince. 

                                

čtvrtek 12. prosince v 17 hod.  

VÝROBA VÁNOČNÍCH SVÍCNŮ A JINÉ VÁNOČNÍ 

VÝZDOBY 
Vyrobíme si adventní věnec na pověšení nebo na položení na stůl. 

Využijeme přírodní materiály.  

Můžete si přinést vlastní materiál nebo koupit v UNB. 

 

pátek 20. prosince v 16,30 hod.  

VÁNOČNÍ BESÍDKA                              
Před Vánoci se můžete v UNB sejít se svými přáteli a pobavit 

se při knižním vystoupení Louskáček. Předvede studentka 

VDN JAMU Veronika Křížová. Na recepci UNB bude 

připraveno občerstvení. Pro ČLENY je občerstvení ZDARMA, 

pro NEČLENY za poplatek. 

                                     

TURISTIKA 

Z ŘÍČKY (OCHOZ U BRNA) DO BÍLOVIC NAD SVITAVOU 
Datum:  sobota 28. prosince 2013 

Sraz:  Stará osada – koneč. tramvaj v 8,45 hod (odjezd v 9,08 hod) 

Trasa:  asi 5 km 

Vedoucí turistiky paní Juřicová 

 

NOVOROČNÍ VÝŠLAP – STRÁNSKÁ SKÁLA 

Datum: středa 1. ledna 2014  

Sraz: Hlavní nádraží v 9,30 hod  

Vedoucí turistiky paní Juřicová. 



!!!!VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!! 
Pokud nerozumíte smlouvám, úředním dokumentům nebo jiným písemnostem, 

prosím, nic nepodepisujte a obraťte se na nás v kanceláři UNB nebo u našich 

sociálních pracovnic. Rádi vám poradíme. 

          

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ - pan Leoš Prušvic 
Každé pondělí a středa od 9,00 – 17,00 hod jsou v UNB zajištěny poradenské 

služby pro nedoslýchavé: orientační měření sluchu audiometrem, kontrola, drobné 

opravy sluchadel a jejich příslušenství, přístrojové čištění sluchadel včetně 

čištění tvarovky, prodej baterií,… Pokud máte audiogram, vezměte jej s sebou.  

 

RODINNÉ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ  
PaedDr. Karla Hrabčíková - pokud máte rodinný nebo osobní problém, přijďte 

se poradit do naší poradny v UNB. Tlumočí Drahuše Szymusiková.    

Čtvrtek    12. 12.:  18,30 – 19,30 hod 

 

PORADENSTVÍ S PC - lektor Lubomír Hykl 
V UNB pokračují individuální poradenství s PC. 

www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2013.php 

Prosím, kdo má zájem, přihlaste se na poradenství s PC přes internet a vyčkejte 

na odpověď p. Lubomíra Hykla s potvrzením účasti na poradenství s PC.  

 

KATALOG KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR 
Více informací najděte na nové webové stránce: www.pomuckyproneslysici.cz.  

Je možné koupit kompenzační pomůcky i přes internetový obchod (e-shop). 

 
UNB PRODÁVÁ 

Pohlednice s prstovou abecedou      10 Kč   

Létající lampión      59 Kč 

Reflexní vesta s potiskem – neslyšící  pro dospělé  149 Kč 

pro děti       147 Kč  

Do kanceláře UNB můžete volat či posílat SMS na telefonní číslo: 

  725 605 216 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2013.php
http://www.pomuckyproneslysici.cz/


POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
Drahuše Szymusiková        středa     9 – 10 hod. domluvit 

MOBIL: 725 605 215    čtvrtek   18 – 19 hod. 
 

Radka Kulichová         

MOBIL: 608 326 030    podle domluvy 
 

Jitka Hořanská     pondělí – středa  10 – 17 hod. 

MOBIL: 776 888 120    čtvrtek   10 – 19 hod. 
 

Michala Wu - on-line tlumočník  

MOBIL:  733 131 997 lichý týden  pondělí   15 – 17 hod.  

čtvrtek      9 – 12 hod.  

pátek       9 – 12 hod.                                                          

                  

sudý týden  pondělí   15 – 17 hod. 

čtvrtek      8 – 10 hod. 
 

 

On-line tlumočení pomocí aplikace programu OoVoO - ID: tkcnvideo1   nebo 

přes www.tkcn.cz/content/tlumoceni-line/ nebo tlumočení on-line přes iPhone nebo 

iPad nebo iPod firmy Apple přes Wi-Fi pomocí aplikace OOVOO nebo FaceTime 

(tkcn@tkcn.cz) 
      

V UNB Vám nabízíme služby on-line: základní sociální poradenství a tlumočnické služby.        

    pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod.   

Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Doušová a Jitka Hořanská. Je možné 

komunikovat i přes web kameru.  

Adresy UNB:   Skype:  unieneslysicibrno 

    ICQ:  456067298 

    Oovoo:  unieneslysicibrno      

  
Činnost UNB podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, JMK, Statutární město Brno. 

 

 

 
 

UNB je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na tyto sociální služby:                                

- tlumočnické služby               - odborné sociální poradenství 

http://www.tkcn.cz/content/tlumoceni-line/
mailto:tkcn@tkcn.cz


VÝSTAVA V UNB - KUFŘÍK 
V UNB se koná Putovní výstava z projektu Kufřík - výtvarná díla, které  

vznikly společnými silami žáků ze ZŠ Horní a ZŠ Novoměstská.  

Projekt Kufřík se uskutečnil za finanční podpory Statutárního města Brna.  

Cílem projektu bylo navázání spolupráce mezi běžnou ZŠ a ZŠ pro žáky se  

sluchovým postižením prostřednictvím vytvoření společného zábavného  

programu. 
 

TURNAJ V BOWLINGU 
Datum: sobota 7. prosince 2013 od 18,00 – 20,00 hod 

Kde:   Bowling Stodola v Brně-Komíně (ul. Podveská 22) 

Sraz v 17,15 hod, losování v 17,30 hod. 

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 

Můžete se přihlásit v kanceláři UNB 
 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

V ČESKÉM ŠVÝCARSKU 
Ubytování:  penzion Kamzík – obec Studený u České Kamenice  

Strava: polopenze (snídaně a večeře) 

Termín:  4. – 10. května 2014  

  (neděle - sobota) 

Doprava: vlastní 

Cena: 3 000 Kč/1 osoba  

(vlastní sociální zařízení a TV na pokoji) 

Více informací najděte na internetové stránce: www.penzionkamzik.cz 

Kdo má zájem, přihlaste se v UNB a zaplaťte zálohu 1000 Kč/1osoba       

do 2. ledna 2014. 
 

CENÍK ZA VYUŽITÍ SLUŽEBNÍHO TELEFONU UNB 

(TELEFONICKÉ TLUMOČENÍ) 
hovor z pevné linky na pevnou    ZDARMA  

hovor z mobilu na mobil    2 Kč/min 

hovor z mobilu na pevnou linku    4 Kč/min 

 

http://www.penzionkamzik.cz/


SMS NA TÍSŇOVOU LINKU PRO NESLYŠÍCÍ - 724 002 156 
SMS linka pro neslyšící umožňuje strážníkům brněnské Městské 

policie nabídnout sluchově postiženým spoluobčanům potřebnou 

pomoc či radu. 

Cena za zprávu je účtována dle tarifu vámi zvoleného operátora. 

http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici 

 

S-LINKA 
NEMUSÍTE CHODIT DO UNB,  

MŮŽETE PROBLÉM VYŘEŠIT PŘES S-LINKU!!! 

Sociálně informační tlumočnická linka Unie neslyšících Brno, o.s. (dále jen S-

linka) zprostředkovává kontakt s odborníky na téma 

 - sKarta 

 - kompenzační a komunikační pomůcky 

 - postup jak získat příspěvek (na mobilitu, kompenzační pomůcku aj.) 

      - krizové pomoci v nouzi 

  a další odpovědi na Vaše dotazy. 
 

Jak funguje? Klikněte na S-linku UNB, napište dotaz. On-line „textový“ 

tlumočník ho přetlumočí do mluvené řeči odborníkovi na danou oblast a pak Vám 

přepíše odpověď zpět. 

Kdy?  V pracovní dny v době od 9 – 17 hodin, v pátek do 15 hodin. 

Kde?  S-linka je dostupná na www.tkcn.cz/ 

Zeptejte se nás On-line! 

 

TKCN 
Tel.:  +420 800 142 142 Fax:+420 800 147 147  SMS: +420 722 147 147  

Psací telefon: 800143143    Mobil: www.tkcn.cz/content/mobil  

E-mail: neslysici@o2.com   Webová adresa: www.tkcn.cz 

E-Psací telefon: www.tkcn.cz    Tlumočení on-line: www.kcn.cz 

 

 

 

 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat a vložit do schránky. 

http://www.tkcn.cz/
mailto:neslysici@o2.com
http://www.tkcn.cz/
http://www.tkcn.cz/
http://www.kcn.cz/


PROGRAM V KAVÁRNĚ U ŽAMBOCHA 
 

DIVADLO ATELIER – MÁM TĚ NA DOHLED… 
Kdy:  sobota 14. prosince 2013 v 19,30 hod 

Kde:  Kavárna u Žambocha 

Další díl nekonečného seriálu s názvem: Večer divadelní 

improvizace 

Hrají: Zdena Marková, Jaromír Strahovský, Saša Stankov 

Vstupné: dobrovolné  

TLUMOČENÍ DO ZNAKOVÉHO JAZYKA ZAJIŠTĚNO. 
 

SILVESTR 2013 
vstupné 495 Kč / osoba 

Kde: Kavárna u Žambocha 

V ceně:  místo u stolu, uvítací nápoj, káva (espreso, lungo, 

Žambochovo kafé) + zákusek, smažený řízek 

s bramborovým salátem, novoroční přípitek, 

silvestrovská výzdoba 

Začátek:  19,00 hod, vstup do 19,45 hod, poté bude kavárna uzamčena a 

vstup bude možný pouze po předchozí domluvě df 

Večeře se bude podávat ve 20,00 hod. 

Zákusek a káva bude následovat ve 22,00 hod. 

Novoroční přípitek 24,00 hod. 
 

Rezervace se přijímají do 20. 12. 2013 na baru v Kavárně u Žambocha, 

nutno zaplatit vstupné. 
 

K dispozici bude hudební aparatura, televize, wi-fi free. 

V průběhu večera bude možno zakoupit chlebíčky a bagety. 

Od 20,00 hod do 0,30 hod bude kavárna uzamčena, pro kuřáky bude k dispozici 

prostor na dvoře.  

V průběhu silvestrovského večera není možné uplatnit členskou slevu! 
 

SLEVA PRO ČLENY 
Při předložení členského průkazu UNB mají členové UNB slevu  

v Kavárně u Žambocha 20% (kromě tvrdého alkoholu).  

NUTNOST UHRAZENÍ ČLENSKÉHO POPLATKU 

Pokud jste členský průkaz ztratili, je možnost vydat nový v kanceláři UNB. 



NOVINKY KOMUNIKAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR 

www.pomuckyproneslysici.cz 

 

CRESCENDO 50 / 1 zesilovací systém zvuku se stetoskopickými sluchátky  

Přenosný zesilovač zvuku na 2 tužkové baterie pro 

pohodlný poslech TV, rádia nebo mluveného slova v 

prostředí. Tímto zařízením si zajistíte, že nebudete rušit 

své okolí. 

Příspěvek na pomůcku:  Ano 

Cena:    2 900,00 Kč 

- Funkce zapnuto/ vypnuto 

- Zabudovaný mikrofon umožňuje snímat mluvené slovo a                                                                 

TV bez složité instalace 

- Ovládání s otáčením kolečkem 

- Barevná indikace zapnutého stavu 

- Ovládání hloubek a výšek 

- Možnost připojit externí mikrofon až 4m a úchyt k TV 

- Zařízení umožňuje snímat signál z indukční smyčky v 

autě, v divadle, v kostele i bez sluchadla 

 

 

Digitální TV sluchátka Geemarc CL 7300 

Poslouchejte televizi se sluchátky CL 7300 

Příspěvek na pomůcku:  Ano 

Cena: 3 890,00 Kč 

  

· Ovládání tónu (nízko – uprostřed – vysoko) 

· Ovládání pravé a levé strany 

· Nastavení mono nebo stereo 

· Ultra lehká (50g) 

· Auto spínání – pokud jsou sluchátka na uších 

· Snadná instalace do TV a zvuk je vysílán bezdrátově do sluchátek 

· 4h výdrž baterie v plném provozu , 

· Náhradní extra baterie je součástí balení 

 

 
 


