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PROGRAM 
DUBEN 2014 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ 

PŘEJE UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO. 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
 

 16. 4.  Novotný Jaromír   87 let 
 29. 4.  Kolovrat František   89 let  
 

            Přejeme vše nejlepší! 



čtvrtek 3. dubna v 17 hod.                                                    
VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O OSN 
Přednášejícím bude pan Roman Lupoměský, neslyšící, pracující v 
organizaci Neslyšící s nadějí. Dozvíte se, jak vypadá a funguje 
OSN. A také si povíme o dění Světové federace neslyšících a 
její spolupráce s OSN. Přednáška bude v českém znakovém jazyce.  
 
čtvrtek 10. dubna v 17 hod.  
VELIKONOČNÍ DÍLNA 
U příležitosti Velikonoc pro vás pořádáme velikonoční 
dílnu, kde si vyrobíte jarní dekoraci. 
Tlumočení do znakového jazyka: Renáta Sýkorová 
 
čtvrtek 17. dubna v 17 hod.  
BEZPEČÍ                     
Paní Šárka Bečicová od Městské policie Brno nám přijde říci, jak si zajistit 
bezpečí. Přednáška bude vycházet z reálných situací. 
Tlumočení do znakového jazyka: Ivan Poláček 
Přepis mluveného slova: Dagmar Kotoučková                    
 
čtvrtek 24. dubna v 17 hod.  
KERAMIKA 
Přijďte do UNB poslechnout přednášku od Ivety Závodné a Petry Štirbové. 
Vysvětlí nám rozdělení keramiky, popis hlíny, složení glazury a je připravena také 
ukázka pomůcek. Dozvíte se finanční náklady na vybavení keramické dílny, 
uplatnění oboru týkající se keramiky v praxi. Uvidíme mnoho fotografií, ukázku 
techniky tvoření z hlíny.  
Tlumočení do znakového jazyka: Radka Kulichová 
Přepis mluveného slova: Soňa Veselá 
 

NEZAPOMEŇTE: 
Ti, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek na rok 2014, mohou ještě do konce 
dubna zaplatit v kanceláři UNB.   
   Pracující        160 Kč 
   Důchodci, studenti, nezaměstnaní, …   120 Kč 



!!!!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: 10. 4. a 24. 4. – od 18,00 hod   
 

PORADENSTVÍ S PC - lektor Lubomír Hykl 
V UNB pokračují individuální poradenství s PC. 
http://unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2014.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). 
 

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 
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 
Vaše přání a stížnosti můžete napsat a vložit do schránky. 



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 
 

Renata Sýkorová - nová tlumočnice pondělí    9 – 17 hod. 
MOBIL: 776 888 120    úterý         9 – 13,30 hod. 
       středa     9 – 15 hod. 
       čtvrtek   11 - 19 hod. 
       pátek     9 – 12,30 hod. 
 

Michala Wu - on-line tlumočení  
MOBIL:  733 131 997         lichý týden      úterý    9 – 12 hod.  
           čtvrtek    9 – 12 hod.  
                                                pátek    9 – 11 hod.                                                         
                  

                              sudý týden      pondělí  15 – 17 hod. 
 čtvrtek    8 – 10 hod. 
                       - další tlumočení dle domluvy 
  

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 9,30 – 15 hod.  
 pátek    9,30 - 12,30 hod.   
Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Doušová a Renata Sýkorová. 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 



TRÉNINK VE VOLEJBALU A PŘÍPRAVA NA VELIKONOČNÍ 
TURNAJ             

Datum: pátek 11. dubna 2014 od 16 do 18 hodin 
Kde:  tělocvična při základní škole v Brně-Řečkovicích 

ul.Novoměstská 21 
Přijďte si zahrát a můžete vzít své kamarády... 
 

20. MEZINÁRODNÍ VELIKONOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V V BRNĚ 

Datum:     sobota 26. dubna 2014 od 9 – 19 hodin 
Místo:      hala Vysoké školy veterinární 

ul. Palackého 1-3, Brno 
UNB se také zúčastní, přijďte nás podpořit.  
 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
V ČESKÉM ŠVÝCARSKU 

Více informací najděte na www.penzionkamzik.cz 
Zbytek částky, tj. 2 000Kč/1osoba, prosíme zaplatit do 
18. dubna 2014 v kanceláři UNB. 

 
 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
V roce 2014 činí za svoz odpadu na poplatníka 670 Kč do 31. 5. 2014.  
Platit poplatek lze:  

1. pokladnou – Šumavská 33 – jsou připraveni komunikovat i ve znakovém jazyce 
2. bezhotovostním převodem - číslo účtu: 156304/5400, variabilní symbol: 

rodné číslo poplatníka, konstantní symbol: 1318 
3. poštovní poukázkou -  s předtištěným číslem účtu jsou k dispozici na 

všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a 
na pracovišti správce poplatku. Nezapomeňte uvádět variabilní symbol 
(rodné číslo poplatníka) 

Další informace najdete na www.brno.cz/odpady, dotazy je možné zasílat e-
mailem na adresu odpady@brno.cz.  

 



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.tkcn.cz 

 
S-LINKA 

NEMUSÍTE CHODIT DO UNB, MŮŽETE PROBLÉM VYŘEŠIT PŘES S-LINKU!!! 
 

1) Textové tlumočení 
− telefonické vyřízení osobních záležitostí (např. objednání k lékaři, dotazy 

na úřady, otvírací dobu …) 
2) Základní poradenství  

− průkaz ZTP, ZTP/P, 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?  Uživatel napíše dotaz na S-linku UNB, kde ji on-line „textový“ 
tlumočník přetlumočí do mluvené řeči a pak uživateli přepíše 
zpět odpověď.  

 

Kdy?  Pondělí, úterý: 8,30 – 17,00 hod Středa: 8,30 – 15,45 hod 
  Čtvrtek:  9,00 – 16,30 hod Pátek: 9,00 – 15,00 hod 
 

Kde?  S-linka je dostupná na www.tkcn.cz         Zeptejte se nás On-line! 
 

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 
 

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 



 

SLEVA PRO ČLENY V KAVÁRNĚ – 10% 
Při předložení členského průkazu UNB můžete slevu uplatnit. 

NUTNOST UHRAZENÍ ČLENSKÉHO POPLATKU 
Pokud jste členský průkaz ztratili, je možnost vydat nový v kanceláři UNB. 

Jedna osoba může uplatnit slevu pouze na 2 osoby 
NEMŮŽE PLATIT ZA VÍCE OSOB 

Sleva neplatí na tvrdý alkohol, láhev vína, džus z ovoce a 
pochutiny. 

AKCE V KAVÁRNĚ 
pátek 4. dubna v 19,30 hod 
KONCERT ZPĚVAČKY - ĽUBICA CHRISTOPHORY 
Přijďte si poslechnout několik jejích jarních písní. Zpěvačka se inspiruje 
přírodou, slovanskou melodikou a svými vztahy. Zpívá slovensky, polsky i 
ukrajinsky. Vstupné dobrovolné. 
 
pondělí 7. dubna v 17 hod.  
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – NAMIBIE - přednáška s promítáním 
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku o Namibii.  Markéta Vlčková se 
s námi podělí o své zážitky z cestování - pěšky i autem, od jihu až na sever 
panenskou nespoutanou přírodou, domovem divoké zvěře. 
Tlumočení do znakového jazyka: Michala Wu 
 
pátek 11. dubna v 19 hod. 
KONCERT: SPÁLENÝ SUŠENKY S HOSTY 
Rytmus pocítíte po celém těle. Přijďte do naší kavárny na hudební zážitek. 
Vstupné dobrovolné. 
 
sobota 26. dubna v 19 hod.  
PÁRTY PRO VŠECHNY NESLYŠÍCÍ K 20. VÝROČÍ VOLEJBALU 
V kavárně U Žambocha je pro vás připravena párty po ukončení turnaje ve 
volejbalu. Přijďte se příjemně osvěžit, občerstvit a popovídat si s přáteli. 
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI. 

Do kanceláře UNB můžete volat či posílat SMS na telefonní číslo: 
725 605 216 



středa 30. dubna v 19 hod.  
ČARODĚJNICKÁ PÁRTY 
V Kavárně u Žambocha se bude konat SLET ČARODĚJNIC. Kdo přijde převlečen 
za čarodějnici, dostane dárek!!!! 
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI. 

 
PŘIPRAVUJEME 

VÝSTAVA OBRAZŮ A LOUTEK OD KVĚTY NOVOTNÉ 
Vernisáž:   6. května 2014 
Výstava bude prodejní 

 
ZÁJEZD 

Plzeňská unie neslyšících,o.s. - člen ČMJN pořádá zájezd do Rakouska a Německa 
 

Termín: 3. 7. 2014 – 5. 7. 2014 
Odjezd: z Plzně CAN 24:00 hod.   Návrat: Plzeň CAN ve večerních hodinách 
Cena:  členové…….…2 600,- Kč (záloha 1 300,- Kč) 

nečlenové ……3 600,- Kč (záloha 1 800,- Kč) 
Cena zahrnuje: 
* dopravu busem 
* 1x ubytování s polopenzí 
* doprovod a tlumočení (znakový jazyk, německý jazyk) 
* vstupné 
Cena nezahrnuje: 
* na ubytovně si můžete půjčit ručník 1,5 euro (doporučujeme vzít vlastní) 
* pojištění 
Program: 
3. 7. (čtvrtek):Sraz na hlavním autobusovém nádraží CAN Plzeň ve 23:45 hod (odjezd 
autobusem ve 24:00 hod.) 
4. 7. (pátek):Kolem 9:00 hod. ráno - Krimmelské vodopády, Grossglockner, Zell am See 
(prohlídka města + ubytování s večeří o 3 chodech) 
5. 7. (sobota):7:30hod. – 8:30hod. snídaně formou švédského stolu 
Po snídani odjezd, König see (královské jezero), Berchtesgadenské Alpy, Kehlsteinhaus (Orlí 
hnízdo), volný čas k prohlídce rezidence a nebo procházky s nádherným rozhledem po okolí, 
Obersalzberg (podle času), Salzburg, solný důl v Hallein, zastávka ve městě Gmunden, kde 
program ukončíme a vydáme se na cestu domů. 
Návrat do nástupních míst ve večerních hodinách. 
 
Více informací: u p. Žambocha nebo v kanceláři UNB.  
 


