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VÝROČÍ 1 ROKU ZALOŽENÍ - 10. 10. 2014 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
 
 10. 10.   Hvězdová Ludmila   60 let 
 30. 10.  Voldřichová Marie   84 let 
 

      Přejeme vše nejlepší! 



čtvrtek 2. října v 17 hod.                                                     
VOLNÁ BESEDA 
Přijďte do UNB setkat se s přáteli a popovídat si. Následuje program v kavárně.                 
 
čtvrtek 9. října v 17 hod.  
ISLÁM - Kategorie povoleného a zakázaného v islámu 
Na přednášce, kterou si připravila Mgr. Jana Malecká, 
Ph.D., se dozvíte, co je v Islámu povoleno a co zakázáno. 
Hlavně v souvislosti se stravou, oblečením, vztahy, etikou 
nošení šperků, obchodními záležitostmi a mnoho dalšího. 
Tlumočení do znakového jazyka: Radka Kulichová 
Přepis mluveného slova: Soňa Veselá 
 
POZOR - úterý 14. října v 17 hod. 
MĚŘENÍ TLAKU 
Paní Zítková, zdravotní sestra, Vám přijde změřit 
krevní tlak.  
Tlumočení do znakového jazyka: Renáta Sýkorová 
 
čtvrtek 16. října v 17 hod. 
DEPRESE A JAK JI ZVLÁDAT 

Paní PhDr. Irena Komendová, Ph.D. nám přijde říci, co je 
to deprese, příznaky deprese, její výskyt, průběh deprese, 
mýty a příčiny deprese. Můžete si vyplnit dotazník, jak na 
tom jste. Také si zkusíte jedno cvičení na zjištění aktuální 
míry stresové zátěže. 
Tlumočení do znakového jazyka: Radka Kulichová 
Přepis mluveného slova: Dagmar Kotoučková 

 
čtvrtek 23. října v 17 hod. 
SITUACE NESLYŠÍCÍCH V MOLDAVSKU 
Přijďte na přednášku pana Romana Lupoměského o tom, jak se žije neslyšícím 
v Moldavsku, 
Tlumočení do českého jazyka zajištěno. 
Přepis mluveného slova: Soňa Veselá 
 



čtvrtek 30. října v 17 hod. 
KOMERČNÍ BANKA 
Pan Martin Surma vám zodpoví otázky na téma fungování 
účtu (studentské, osobní, firemní), transakce, bankomaty, 
komunikace banka versus úřady, osobní úvěry, pojištění 
životní, domácnosti apod. 
Tlumočení do znakového jazyka: Ivan Poláček 
Přepis mluveného slova: Dagmar Kotoučková 

 

AKCE V KAVÁRNĚ 
čtvrtek 2. října v 19 hod. 
POSEZENÍ S HUDEBNÍM SESKUPENÍM H.A.L.L. 
Přijďte si poslechnout repertoár od lidových písniček přes pop, jazz až po 
rockové balady.  
Výběr písní tlumočen do českého znakového jazyka od 20 h. 
 
pondělí 6. října v 17 hod. 
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – BURUNDI 
Přednáška s promítáním fotografií. 
O zážitky v této zemi se podělí MUDr. Zuzana Chovanečková. 
Tlumočení do znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

 
SLEVA PRO ČLENY V KAVÁRNĚ – 10% 

Při předložení členského průkazu UNB můžete slevu uplatnit. 
NUTNOST UHRAZENÍ ČLENSKÉHO POPLATKU 

Pokud jste členský průkaz ztratili, je možné 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. 

 
 
 
 
 
 



VÝLET - HUSÍ SLAVNOSTI V BOSKOVICÍCH 
Datum:  sobota 4. října 2014  
Sraz:  Brno - hlavní nádraží v 8:45 hod. (odjezd vlaku v 9:02 hod.)  
Více informací: http:/www.husi-slavnosti.cz/ 
Vede pan Svatopluk Žamboch.   
 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  
V ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ  

Ubytování:  hotel Kouty, Rejčkov 20, Dolní Město, nedaleko Ledče nad Sázavou   
Strava: polopenze (snídaně a večeře)  
Termín:  5. – 9. května 2015  
  (úterý - sobota) 
Doprava: vlastní 
Cena: 2 240 Kč/1 osoba  

(vlastní sociální zařízení na pokoji) 
Více informací najděte na  www.hotelkouty.cz 
Kdo má zájem, přihlaste se v UNB a zaplaťte zálohu 1000 Kč/1osoba       
do 16. ledna 2015. 

 

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ - pan Leoš Prušvic 
Každé pondělí, středa, čtvrtek 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: 2. 10., 9. 10., 23. 10. a 30. 10. - od 18:00 hod. - 19:00 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. 



!!!!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. 
 

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. 
 

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 9 – 17 hod.,    úterý 11:30 – 15 hod.,   středa 9 – 14 hod.,  

čtvrtek 10 – 17 hod.,    pátek 10 – 15 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 
 

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 
 

Renáta Sýkorová     pondělí, úterý   9 – 17 hod. 
MOBIL: 776 888 120    středa         9 – 15 hod. 
       čtvrtek   10 - 18 hod. 
        

Michala Wu - on-line tlumočení  
MOBIL:  733 131 997         lichý týden      pondělí  14 – 17 hod. 
 středa  14 – 17 hod. 
 sudý týden pondělí  13 – 17 hod. 
  středa  15 – 17 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, úterý:  9:30 – 16:30 hod.  
  Středa:   9:30 - 14:30 hod. 
  Čtvrtek:   9:30 – 17:30 hod.   
Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Doušová a Renáta Sýkorová. Je 
možné komunikovat i přes web kameru.  
  Adresy UNB:  Skype:   unieneslysicibrno 
     Oovoo:   unieneslysicibrno    

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

 

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

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


