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PROGRAM  
KVĚTEN 2014 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
 

17. 5.  Doušová Lenka    35 let 
18. 5.  Indrychová Květuše   65 let 
30. 5. Lištvan Peter    50 let 

 
 

  Přejeme vše nejlepší! 
 



čtvrtek 1. a 8. května v 17 hod. SE PŘEDNÁŠKA NEKONÁ                                
 

čtvrtek 15. května v 17 hod.                      
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVINKY - pokračování 
Paní Mgr. Silvie Walterová nás seznámí s nejnovějšími  
změnami v Občanském zákoníku.  
Tlumočení do znakového jazyka: Drahuše Szymusiková  
Přepis mluveného slova: Dagmar Kotoučková 
 

čtvrtek 22. května v 17 hod.  
DOMÁCÍ EKOLOGIE 
Aleš Máchal z organizace Lipka přijde s náměty pro     
ohleduplnější chod domácnosti vzhledem k životnímu  
prostředí. Navážeme na přednášku, která se konala 
v únoru. 
Tlumočení do znakového jazyka: Renáta Sýkorová 
Přepis mluveného slova: Soňa Veselá 
 

čtvrtek 29. května v 17 hod. 
PATCHWORK 

Paní Eva Kněžková nám přijde představit druh ruční 
práce PATCHWORK. Poví nám o historii patchworku, 
ukáže ukázky prací a postup.       
Tlumočení do znakového jazyka: Radka Kulichová 
Přepis mluveného slova zajištěn: Dagmar Kotoučková 
 

PŘIPRAVUJEME 
EXKURZE DO ČESKÉ TELEVIZE -  čtvrtek 5. 6. 2014 ve 13:00 hod. 

Pokud máte zájem o účast na exkurzy, prosím, přihlaste se v kanceláři UNB nebo 
na email unb@cmjn.cz.  
Počet účastníků je omezen MAXIMÁLNĚ 20 OSOB. 
 

!!!!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 - 17 hod jsou v UNB zajištěny poradenské služby 
pro nedoslýchavé: orientační měření sluchu audiometrem, kontrola, drobné 
opravy sluchadel a jejich příslušenství, přístroj. 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: 22. 5. – 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. 

 
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 

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



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 
 

Renáta 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    8 – 11 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 Renáta 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 



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.  
 

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!  
 

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 

 



AKCE V KAVÁRNĚ 
BABIČČINY PONDĚLKY – každé pondělí máme pro vás připraveno 
chutné překvapení ke kávě ZDARMA od naší babičky. 
 
pondělí 5. května v 17 hod.  
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – INDIE - přednáška s promítáním 
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku o Indii od Markéty Vlčkové. 
Navštívíme památky v Dillí, Varanásí  s posvátnou Gangou, projedeme Sikkim  
na kole a vyšlápneme si na Sandakpu 3636m. 
Tlumočení do znakového jazyka: Michala Wu 
 
úterý 6. května v 19,00 hod. 
VERNISÁŽ - VÝSTAVA OBRAZY A LOUTKY - KVĚTA NOVOTNÁ 
"Inspirováno tím, co jsem zažila..." 
Výstava bude v Kavárně u Žambocha od 6. 5. - 6. 7. 2014 
Obrazy a loutky bude možno si i zakoupit. 
 
pondělí 19. května v 19,00 hod. 
POSEZENÍ S HUDEBNÍM SESKUPENÍM H.A.L.L. 
Přijďte si poslechnout repertoár od lidových písniček přes pop, jazz až do 
rockové balady. Výběr písní tlumočen do českého znakového jazyka od 20 h. 
 

V KAVÁRNĚ JE NOVÁ KLIMATIZACE!!! 
 
 

SLEVA PRO ČLENY V KAVÁRNĚ 
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. 


