REKONSTRUKCE BUDOVY CDS
Z technických důvodů od 1. 5. 2015 probíhají stavební práce
v Centru denních služeb pro sluchově postižené na ulici Vodova
35 v Brně. Budou se provádět vestavby půdních prostor pro účely bydlení a
s tím související stavební úpravy v CDS.
Rekonstrukce potrvá asi do 30. 9. 2015
V této souvislosti bude normální provoz. Pouze sobotní akce bude
zavřeno, lze přesunout na pondělí nebo středu dle domluvy.
V době rekonstrukce prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu.
Děkujeme za pochopení CDS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU! - NOVÝ TERMÍN: 21. – 24. 10. 2015

Rehaprotex přesunut z května na říjen
Vystavovatele, kteří byli v plných přípravách na květnový veletrh, asi
Veletrhy Brno moc nepotěší - termín veletrhů rehabilitačních, kompenzačních a
protetických pomůcek REHAPROTEX a zdravotnické techniky a
zdraví MEDICAL FAIR Brno přesunuly na 21. až 24. října 2015.
Přesun by však mohly uvítat neziskové organizace. V rámci
projektu Pro Váš úsměv se tak opět otevře prodejní centrum, tradiční a
vyhledávaná součást veletrhu REHAPROTEX, která slouží k jejich podpoře.
Další informace o veletrzích MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX najdete
na www.rehaprotex.cz nebo www.medicalfair.cz
Zdroj: http://www.bvv.cz/rehaprotex/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
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Bude možné mít v ČR za tři roky více tlumočníků než nyní?
Ano, díky novému oboru.

Už dlouhou dobou se ví, že v České republice není ideální počet
tlumočníků pro neslyšící, je jich málo. V Hradci Králové by od září
mohla vzniknout unikátní škola, která by tlumočníky do českého
znakového jazyka vzdělávala. Kraj tomu však není příliš nakloněn. Tito
kvalifikovaní odborníci by se mohli už od září vzdělávat na vyšší odborné škole
(VOŠ), kterou by chtěla založit Střední, základní a mateřská škola pro neslyšící
v Hradci Králové. Zatím ale nemá podporu od svého zřizovatele, tedy
Královéhradeckého kraje, který nechce zažádat o zápis do rejstříku škol.
Přesto novela školského zákona, do nějž se povedlo protlačit obor tlumočník
českého znakového jazyka, už čeká jen na podpis prezidenta republiky. V tuto
chvíli ministerstvo obor akredituje, což by mělo být hotové do konce června a od
září by obor v Hradci Králové mohl být otevřen. Nyní se bude čekat jenom na
podpis prezidenta ČR a na kladné vyjádření akreditační komise. Potom se
nová VOŠ v Hradci Králové bude moci otevřít a my, neslyšící, se budeme těšit
na nové kvalifikované tlumočníky. Zdroj: hradec.idnes.cz, kr-kralovehradecky.cz

Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno
Telefon: 541 212 401 Tel./fax: 541 211 389
Mobil-SMS: 777 912 936, 733 123 177
Webové stránky: www.neslysici-brno.estranky.cz
E-mail: cds.brno@seznam.cz, ooVoo: cdska1
Facebook: CDS Akce - www.facebook.com/cds.akce
IČ: 86771396

INFORMACE
KVĚTEN

2015/5
Provozní doba

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

Tlumočnické služby
ambulantní
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
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
Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
Čt: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Pá: 8:00 - 14:00
terénní
Po:
--Út:
11:30-15:00
St:
--Čt:
11:30-16:30
Pá:
---

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

Tlumočnické služby finančně podpořili: Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Magistrát města Brna.

Dále nás podporuje: DESO development, s.r. o.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sociálně aktivizační služby finančně podpořili: Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Jihomoravský kraj.

KROUŽEK VAŘENÍ - RECEPTY
Recept: Vajíčková pomazánka s celerem – 1. 4. 2015
Suroviny:
Postup:
6 ks vejce
Vejce uvaříme, oloupeme. Řapíkatý celer
200 g majonéza
oloupeme, nakrájíme na malé kousky a krátce
200 g másla
podusíme na 1 lžíci másla.
200 g šunka
Žloutky utřeme s máslem a s hořčicí do hladka,
50 - 10 g řapíkatého celeru
přidáme na jemné nakrájené bílky, šunku, celer,
2 - 3 lžíce hořčice
majonézu. Dochutíme solí a pepřem.
sůl, pepř
Pomazánku mažeme na pečivo a můžeme
Zdroj: http://recepty.vareni.cz ozdobit čerstvou zeleninou.
Recept: Jednohubky se sýrovou pomazánkou – 29. 4. 2015
Suroviny:
Postup:
200 g tvrdého sýra
Sýr nastrouháme na jemno, přidáme
200 g majonézy
pomazánkové máslo, majonézu, sůl, pepř – vše
200 g pomazánkového másla řádně promícháme. Mažeme na kolečka rohlíků
sůl, pepř, pečivo, párátka
a ozdobíme sýrem nebo kuličkou hroznů.
na ozdobu: sýr, hrozny
Zdroj: http://recepty.vareni.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

Akce Hrátky s dětmi a výtvarné dny je
zrušen z důvodů rekonstrukce v CDS.
13. 05. 2015 - Kroužek ručních prací - od 16:00 h - vede: Bc. Karla Pětníková
20. 05. 2015 - Středeční trénování krátkodobé paměti - od 15:30 h
vede: Michaela Halamová
27. 05. 2015 - Kroužek vaření - od 16:00 h - vede: Bc. Karla Pětníková
Pondělní akce – vede: Mgr. Anna Pokorná, DiS.
04. 05. 2015 - 14:30 h – Hry
11. 05. 2015 - 14:30 h – Květiny a rostliny
18. 05. 2015 - 14:30 h – Evropa
25. 05. 2015 - 14:30 h – Kvíz
Pondělní trénování paměti - vede: Michaela Halamová
04. 05. 2015 - 15:30 h – Trénování paměti s čísly
11. 05. 2015 - 15:30 h – Potraviny
18. 05. 2015 - 15:30 h – Co se stane dál?
25. 05. 2015 - 15:30 h – Křížovky
Klub Beruška - vede: Mgr. Anna Pokorná, DiS.
18. 05. 2015 - Téma: „Ovoce a zelenina“ 16:00 h – 18:30 h
Cvičení s fyzioterapeutkou – od května nebude - cvičení začne až v září
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13. 05. 2015 – Svátek matek – středa 14:00 h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLUB SENIORŮ – se nekoná
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSN – KLUB TURISTIKY
02. 05. 2015 - NH KNS Řevnice - turistika
Auto muzeum v Brdech a slavnosti svobody Plzeň 70. výročí osvobození
Vede: p. Luňáček
16. 05. 2015 – KČT Praha
50. ročního pochodu Praha – Prčice – trasa: 23 – 70 km
Vede: p. Bezemek
23. 5. 2015 - BSKN Č. Budějovice - turistika
Albrechtice nad Vltavou - soutok řek Lužnice a Vltava - rozhledna
Týn nad Vltavou - trasa: 15 km Vede: p. Vokůrka
KARTY
RUSKÉ KUŽELKY
ŠIPKY - MUŽI + ŽENY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13. 05. 2015 - 17:00 h
27. 05. 2015 - 17:00 h

06. 05. 2015 - 17:00 h
20. 05. 2015 - 17:00 h

06. 05. 2015 - 16:00 h
20. 05. 2015 - 16:00 h

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO o.s.
16. 05. 2015 – SKN Brno
13. Brněnský pohár neslyšících jednotlivců mužů, žen a mládeže ve stolním
tenise
Místo: hala stolního tenisu TTC Moravská Slávia Brno, ulice Vojtova 12, Brno
Sraz: v 9:15 hodin
16. 05. 2015 - SKN Brno
Mistrovství České republiky neslyšících žáci v malé kopané.
Začátek: v 9:30 hod.
Místo konání: hřiště SK Chrlice, Blümlova 41, 643 00 BRNO.
17. 05. 2015 – SKN Brno
Mistrovství České republiky neslyšících juniorů ve fotbalu.
Začátek: v 9:30 hod.
Místo: hřiště SK Chrlice, Blümlova 41, 643 00 BRNO
23. 05. 2015 - SKN Brno – oddíl kuželky
Mistrovství České republiky neslyšících jednotlivců mužů a žen
Začátek: v 10.00 hod.
Místo: čtyřdráhová kuželna; Sokol Husovice, Dukelská 9, 614 00 Brno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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