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Své narozeniny oslaví: 
 

 16. 4.   Novotný Jaromír   88 let 
          

 Přejeme vše nejlepší! 

 

Ti, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek na rok 2015, mohou ještě do konce 

dubna zaplatit v kanceláři UNB. Výše členského příspěvku se zdražila o 40 Kč.   

   Pracující        200 Kč 

   Důchodci, studenti, nezaměstnaní, …   160 Kč 



středa 1. dubna v 17 hod. 

VELIKONOČNÍ DÍLNA  
Přijďte si nazdobit vajíčka na Velikonoce pod vedením slečny 

Martiny Černé. Kdo bude vyrábět, přineste si vyfouknutá vajíčka  

a manikúrní nůžky. 

Tlumočník znakového jazyka: Drahuše Szymusiková 

 
čtvrtek 2. dubna v 16 hod.                                                     

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI 
Přiveďte své děti do UNB, kde pro ně budou 

připraveny různé výtvarné činnosti. Zatímco děti 

budou tvořit, rodiče si mohou popovídat v kavárně, 

kde se bude nabízet velikonoční ZELENÉ PIVO.  

Tlumočník znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

 
čtvrtek 9. dubna v 17 hod. 

KOUZELNÉ VAŘENÍ S THERMOMIX 
Paní Marie Bajerová předvede, jak lehce lze vařit 

s kuchyňským přístrojem Thermomix. Bude ukázka vaření 

s případnou ochutnávkou.  

Tlumočník znakového jazyka: Drahuše Szymusiková 

Přepis mluveného slova: Dagmar Koutoučková 

 
čtvrtek 16. dubna v 17 hod. 

FRANCIE – NÁŠ ŽIVOT MEZI SNEM A SKUTEČNOSTÍ 
Igor Peterlik bude vyprávět o životě ve Francii – sever 

Francie, Normandie, Bretagne, Alsace, Champagne  

a Bourgogne. Zaměří se na architekturu i krajinu, 

historii i současnost. 

Tlumočník znakového jazyka: Radka Kulichová 

Přepis mluveného slova: Dagmar Kotoučková 

 

 
 



čtvrtek 23. dubna v 17 hod. 

NÁPOJE TIBI ENERGY 
TIBI je přírodní nápoj plný zdraví. Přijde paní Šebelová a bude povídat o 

tisíciletém nápoji TIBI z Tibetu. Kavárna u Žambocha je první kavárnou v Brně, 

která prodává nápoj TIBI.  

Tlumočník znakového jazyka: Ivan Poláček 

Přepis mluveného slova: Dagmar Kotoučková 

 

čtvrtek 30. dubna od 16 hod. v parku na Slovanském náměstí 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Městská čtvrť Brno-Královo Pole letos pořádá kulturní akci 

„Pálení čarodějnic“ v parku na Slovanském náměstí.  

Pro děti bude na místě skákací hrad, výtvarné dílny.... Dále 

zde bude jarmark, občerstvení, možnost opékání špekáčků, 

pečené sele...  

Vatra bude zapálena kolem 18:30 hod.   

V 19 – 21 hod. vystoupí hudební skupina H.A.L.L. 

s písničkami tlumočenými do znakového jazyka seskupením 

Hans Dance. 

Děti v kostýmech čarodějnic vítány. 

Kavárna u Žambocha bude mít svůj stánek a bude prodávat palačinky, nápoj 

TIBI, nakládaný hermelín…  

 

TRÉNINK VE VOLEJBALU A PŘÍPRAVA NA VELIKONOČNÍ 

TURNAJ             
Datum: pátek 10. dubna 2015 od 16 do 18 hodin 

Kde:  tělocvična při základní škole v Brně-Řečkovicích, ul. Novoměstská 21 

Přijďte si zahrát a můžete vzít své kamarády. Budeme se těšit na hojnou účast. 

 

MEZINÁRODNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE  

SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V BRNĚ 
Tento turnaj poprvé v historii pořádá Unie neslyšících Brno. 

Datum:     sobota 18. dubna 2015 od 8:30 – 19 hodin 

Místo:      hala Vysoké školy veterinární, ul. Palackého 1-3, Brno 

UNB se také zúčastní, přijďte nás podpořit.  



TURISTIKA – BLUČINA – HRUŠOVANY U BRNA 

K 10. výročí úmrtí Ivana Fišera 
Datum:  sobota 25. dubna 2015 

Sraz:  Brno – hlavní nádraží v 7:45 hod (odjezd vlaku v 8:10 hod) 

Trasa:  6km 

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. 

 

PŘIPRAVUJEME V UNB 
neděle 17. května  

PROHLÍDKA POŽÁRNÍ STANICE  
Sraz: 13:45 hod - požární stanice Zaoralova 3, Brno-Líšeň.   

Prohlídka požární stanice, vybavení vozidel, výzbroj hasičů, 

můžete si vyzkoušet stříkat z hadice, ukázka záchrany 

tonoucího. Kdo se nebojí, může se podívat z 50m žebříku. 

Maximální počet osob 30. Přihlaste se v kanceláři UNB.  

Tlumočník znakového jazyka: Michala Wu 

 

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:  9. 4. a 23. 4.  od 18:00 hod. – 19:00 hod. 

 

http://www.hotelkouty.cz/


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.  

 

INFORMACE O VÝMĚNĚ PRŮKAZŮ ZTP 
Od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 bude probíhat výměna průkazů ZTP (ZTP/P).  

Pokud dostáváte příspěvek na mobilitu, Úřad práce vám pošle dopis s informací o 

výměně průkazu.  

Pokud nedostáváte příspěvek na mobilitu, musíte žádost na Úřad práce podat sami.  

Při cestě na Úřad práce: 

- na Úřadu práce vyplníte formulář: Žádost o přechod nároku na průkaz 

osoby se zdravotním postižením 

- předložíte současný průkaz ZTP (ZTP/P) 

- občanský průkaz 

- fotografii 

- v případě, že Vám byl vydán průkaz mimořádných výhod před rokem 2011, 

doporučuje se dodat společně s žádostí rozhodnutí o přiznání 

mimořádných výhod 

- zkuste doma najít rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP – kdy Vám úřad 

schválil průkaz ZTP. 

Výjimečně se může stát: 

Pokud v roce 2015 končí platnost Vašeho průkazu ZTP a také končí platnost 

rozhodnutí úřadu o přiznání průkazu, musíte si znovu podat žádost o přiznání 

průkazu ZTP (ZTP/P). 

 

!!!!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. 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

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


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 

 
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 

 

čtvrtek 2. dubna  

ZELENÉ PIVO – beseda s přáteli a k tomu zelený mok.  

 

 

pondělí 13. dubna v 17 hod. 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – PERU – PUTOVÁNÍ 

ZEMÍ BÁJNÝCH INKŮ 
O své zážitky doplněné fotkami se přijdou podělit Katka a 

Lukáš Růžkovi. 

Tlumočník znakového jazyka: Michala Wu 

 

středa 22. dubna v 19:30 hod. 

Divadlo Bez Pravidel – představení: VÁHADLO, VZPOMÍNKA 
Alternativní divadlo, které vyjadřuje své myšlenky beze slov. Přijďte se podívat, 

jaké divadelní prostředky, kromě slova, se dají využít.  

Hrají: Lukáš Musil, Michael Schmidt, Martin Novák, Jakub Mejzlík 

Toto představení je vhodné i pro neslyšící.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Jihomoravský kraj a 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

