PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY
Vítězem je Miloš Zeman
Je rozhodnuto. Obyvatelé Česka si v první přímé volbě zvolili za prezidenta
Miloše Zemana. Všechny hlasy jsou sečteny s výsledkem
54,8% pro Miloše Zemana a 45,2% pro Karla
Schwarzenberga. Úřadu by se nová hlava státu měla ujmout 8.
března. K volbám přišlo 59,11% oprávněných voličů.
Miloš Zeman získal 2 717 405 hlasů, což představuje 54,8 procenta. Karla
Schwarzenberga podpořilo 2 241 171 voličů, což bylo 45,19 procenta.
Volební účast byla 59,11 procenta.
Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/291377-vitezem-je-milos-zeman.html

HELPNET
Sluchové postižení
V České republice je zhruba 0,5 milionu nedoslýchavých a neslyšících lidí. Z
nich převážnou část tvoří nedoslýchaví, jejichž sluch se zhoršil z důvodu věku.
Zhruba 15 000 nedoslýchavých a neslyšících lidí se s vadou sluchu narodilo
nebo jejich vada vznikla už v dětství.
Lidé se sluchovým postižením netvoří jednolitou skupinu. Existuje více druhů,
typů a stupňů postižení sluchu. Způsoby komunikace jsou závislé i na dalších
faktorech, jako je doba vzniku hluchoty, vliv školy, vliv rodiny či osobnostní
předpoklady.
Znakový jazyk používá 7000 až 10 000 uživatelů, pro většinu z nich je
mateřským jazykem. Někteří ohluchlí nebo těžce nedoslýchaví lidé se
dorozumívají pomocí odezírání, ale tato metoda je nespolehlivá a ne každý je
schopen ji zvládnout. V posledních letech zavedla Česká unie neslyšících službu
simultánního přepisu mluvené řeči, která je optimálním komunikačním
systémem především pro lidi ohluchlé a nedoslýchavé. Odhaduje se, že asi
180 tisíc lidí používá jako kompenzační pomůcku sluchadla, další velmi početná
skupina si svoji sluchovou ztrátu neuvědomuje nebo si ji nechce připustit.
V roce 2008 byl přijat zákon č. 155/1998 Sb. ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o
komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, který uvádí 10
systémů, mezi nimiž mohou volit lidé se sluchovým postižením ten, který jim
vyhovuje.
Zdroj: http://www.helpnet.cz/sluchove-postizeni
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Ředitelka CDS a TZJ:
Šumberová Simona
Zástupce ředitelky CDS a TZJ: Oračková Věra
Předsedkyně BSN:
Winklerová Zdeňka
Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. et Mgr. Kasková Silvie
Tlumočnice ZJ:
Mgr. Černá Karolína
Pracovnice pro kroužky:
Mgr. Novotná Marta
Sociální pracovnice a TZJ:
Bc. Kočková Miroslava

INFORMACE

CDS + BSN

Provozní doba

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

Tlumočnické služby
ambulantní a terénní
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
8:00 - 14:00

Sociálně aktivizační služby
ambulantní
terénní
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 13:00-15:00
8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
8:00 - 12:00 13:00 - 16:30 13:00-16:30
8:00 - 14:00

V pondělí dopoledne jsou porady, supervize a administrativní práce.
V tuto dobu budou přijímáni pouze objednaní klienti.

!!UPOZORNĚNÍ!!
V pondělí dne 11. 2. 2013 bude CDS z provozních důvodu ZAVŘENO!
Nebudou se poskytovat tlumočnické ani sociálně aktivizační služby
Děkujeme za pochopení CDS
Recept – Kroužek vaření – Houbový KUBA
Suroviny:
1 velká cibule, 1 česnek, máslo nebo olej, 5 ks velkých žampionů,
kroupy – 1 hrnek, pepř, sůl, kmín, majoránka.
Postup:
Propláchnuté kroupy uvaříme doměkka, scedíme je a propláchneme studenou
vodou. Oloupanou cibuli nakrájíme nadrobno a osmažíme na másle nebo na
oleji dorůžova. Sušené houby (žampiony) zalijeme vodou, uvaříme je doměkka
a nadrobno je nakrájíme.
Do pekáče nasypeme uvařené kroupy, přidáme houby, vývar z hub, směs
osolíme, opepříme, přidáme majoránku, kmín, dochutíme třeným česnekem a
rozmícháme podle potřeby.
Upravenou směs – houbového kubu – vložíme do rozehřáté trouby a necháme
zapéct.
Zdroj: Jídlo jako jed, jídlo jako lék, Praha Reader´s Digest
.

Výběr, 1998. 400s. ISBN 80-902069-7-2

06.02.2013 - Kroužek ručních prací
od 16:00 h vede: Mgr. Novotná Marta
20.02.2013 - Kroužek vaření
od 16:00 h vede: Mgr. Novotná Marta
Pondělní akce - vede: Mgr. Novotná Marta
04.02.2013 - 14:30 h – Ovoce a zelenina
11.02.2013 - 14:30 h – nebude
18.02.2013 - 14:30 h – Video o neslyšících
25.02.2013 - 14:30 h – Najdi to!
13.02.2013 – Přednáška - pokračování kurzu Finančního vzdělávání
„Smlouvy a jak na ně“
od 15:00 h – přednáší p. Petr Novák
Pondělní individuální trénování paměti – Skupinové trénování paměti
nebude

16.02.2013 – Masopust
Začátek: 14:00 h
Klub seniorů
KLUB SENIORŮ
09.02.2013 – 14:00 h
16.02.2013 – 14:00 h
BSN – KLUB TURISTIKY
23.02.2013 - Turistika: BSN Brno
Stezka - 10. výročí skonu Zděňka Sýkory
Veškeré informace u pana Brabce
KARTY
06.02.2013 - 16:30 h
20.02.2013 - 16:30 h

RUSKÉ KUŽELKY

ŠIPKY - MUŽI + ŽENY

13.02.2013 - 16:00 h
27.02.2013 - 16:00 h

13.02.2013 - 16:00 h
27.02.2013 - 16:00 h

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO
nehraje se
MAFIÁNSKÝ PLES
pořádají maturanti ze střední školy
pro sluchově postižené v Brně.
(obor Informatika v ekonomice)
PLES: v Brně, Jamborova 65, 615 00 Brno-Židenice
ZAČÁTEK: v 19:00 h 1.2.2013 a končí v 2:00 h 2.2.2013
!! Povinné !!
Každý přijde jako mafián! Jinak přijde o hlavu!
DOPRAVA: Tramvaj č. 9 směrem JULIÁNOV
vystoupit na zástavce DĚLNICKÝ DŮM..
Cesta zpátky na hlavní nádraží
NOČNÍ DOPRAVOU č. 89, 97, 98
VSTUP: Předem: 130,- Kč
Na místě: 150,- Kč
Zdroj: http://mafiani2013.wz.cz/
Správná tajenka osmisměrky: UČITELKOU

