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PROGRAM  

BŘEZEN 2015 

 
                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
 

 10. 3.   Konečný Stanislav   83 let 

   23. 3.   Baranyi Vojtěch   75 let 

 30. 3.  Pachta Pavel    65 let 
      

 Přejeme vše nejlepší! 

 

Od Nového roku do konce dubna můžete v kanceláři UNB platit členské 

příspěvky na rok 2015. Výše členského příspěvku se zdražila o 40 Kč.   

   Pracující        200 Kč 

   Důchodci, studenti, nezaměstnaní, …   160 Kč 



čtvrtek 5. března v 17 hod.                                                     

ČLENSKÁ SCHŮZE UNB  
Srdečně zveme všechny členy na členskou schůzi. 

Tlumočení do znakového jazyka: Ivan Poláček 

 
čtvrtek 12. března v 17 hod. 

POLITICKÝ SYSTÉM V ČR 
Neslyšící Vlastimil Chlumský nám ujasní, jak funguje v České republice vláda a  

parlament, jak se dělí státní moc a rozebere další zajímavá témata. 

Tlumočení do znakového jazyka: Ivan Poláček 

Přepis mluveného slova: Dagmar Kotoučková 

 
čtvrtek 19. března v 17 hod. 

JOSEFOVSKÁ VOLNÁ BESEDA  
Přijďte si popovídat s přáteli do Kavárny u Žambocha.  

 
čtvrtek 26. března v 17 hod. 

KOSTARIKA 
Neslyšící Martin Kulda nám přijde do UNB vyprávět o jeho 

zážitcích a setkáních se zvířaty v Kostarice, kde je 

tropický ráj proslulý neuvěřitelnou pestrostí fauny a flory. 

Bude i promítání fotek.  

Tlumočení do znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

Přepis mluveného slova: Dagmar Kotoučková 

 

 

!!!!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. 



TURISTIKA  

Z RUPRECHTOVA DO BUKOVINKY 
Datum:  sobota 21. března 2015 

Sraz:  Brno – Stará osada (konečná tramvaje) v 7:45 hod (odjezd autobusu 

v 8:15 hod) 

Trasa:  7 km 

Vede paní Juřicová. 

 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM 

POSTIŽENÍM V ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ  
Více informací najděte na www.hotelkouty.cz 

Zbytek částky, tj. 1 240Kč/1osoba, prosíme zaplatit do 

16. dubna 2015 v kanceláři UNB. 

 

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

poradenské služby pro nedoslýchavé: 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. 3. a 26. 3. - od 18:00 hod. - 19:00 hod.  

 

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

www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2015.php 

Prosím, kdo má zájem, přihlaste se na poradenství s PC přes rezervační systém 

na internetu a vyčkejte na odpověď p. Lubomíra Hykla s potvrzením účasti.  

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

http://www.hotelkouty.cz/
http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2015.php


KATALOG KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR 

Více informací najdete 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 

  

 

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, otevírací dobu …) 

2) Základní poradenství - průkaz ZTP, kompenzační a komunikační pomůcky, 

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

krizová pomoc 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!  
 

      

 

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

  725 605 216 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.tkcn.cz/


AKCE V KAVÁRNĚ 
úterý 2. března v 17 hod. 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – UGANDA – MUZUNGU 
Přednáška s promítáním fotografií od MUDr. Evy Lakomé. 

Tlumočení do znakového jazyka: Michala Wu 

 

pátek 6. března  

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 
Přijďte posedět do Kavárny u Žambocha a oslavte Mezinárodní den žen.  

Každá žena dostane dáreček – u nás vyrobenou čokoládku.  

 

pátek 27. března v 19 hod. 

KONCERT: SPÁLENÝ SUŠENKY 
Rytmus pocítíte po celém těle. Přijďte do naší kavárny na 

hudební zážitek. 

Vstupné dobrovolné. 

 

V březnu – POSEZENÍ S HUDEBNÍ SKUPINOU H.A.L.L.  
Přijďte si poslechnout repertoár od lidových písniček přes pop, jazz až do 

rockové balady. Písně budou tlumočeny do znakového jazyka - termín bude 

upřesněn.  

 

 

 

 

 

MÁTE NAROZENINY, VELKOU OSLAVU A NEVÍTE, KDE JE OSLAVIT? 

JE MOŽNÉ OSLAVIT JE V KAVÁRNĚ U ŽAMBOCHA.  

POMŮŽEME VÁM S PŘÍPRAVOU, VÝZDOBOU,  

ZAJISTÍME OBČERSTVENÍ A PRŮBĚH OSLAVY.  
  



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

tel: 725 605 215     čtvrtek  18 – 19 hod. 
 

Radka Kulichová         

tel: 608 326 030     podle domluvy 
 

Renáta Sýkorová     pondělí, úterý   9 – 17 hod. 

tel: 776 888 120     středa         9 – 15 hod. 

       čtvrtek   10 - 18 hod. 
        

Michala Wu - on-line tlumočení  

tel:  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 nebo tlumočení on-line přes iPhone/iPad 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 webkameru.  

   Skype:   unieneslysicibrno 

   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 

  

mailto:tkcn@tkcn.cz

