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Své narozeniny oslaví naši členové: 
 
    8. 7. Otavová Libuše   70 let 
   13. 8. Marko Dušan   50 let 
    

 
Přejeme vše nejlepší! 



 

V době letních prázdnin se uskuteční 
VOLNÁ BESEDA 
    čtvrtek 9. července v 17 hod. 
    čtvrtek 23. července v 17 hod. 
    čtvrtek 6. srpna v 17 hod. 
    čtvrtek 20. srpna v 17 hod. 
 
Přijďte si pobavit se svými přáteli v UNB, podělit se s ostatními o své 
prázdninové zážitky a odpočinout si od letního horka a každodenního 
shonu.  
 

Máte zájem naučit se anglický jazyk? 
 Připravujeme Kurzy ANGLIČTINY.  

Zájemci, přihlaste se v kanceláři UNB. 
 
 

POHÁDKY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI  
Ke Dni dětí připravila Česká televize dárek pro neslyšící děti: na svůj web 
přidala devět pohádek tlumočených do znakového jazyka. 
Podívejte se na: http://www.ceskatelevize.cz/kratkodobe/pohadky/ 
 

PORADENSKÁ SLUŽBA PRO NEDOSLÝCHAVÉ 
- pan Karol Hrubý 

Každou středu od 14,00 – 16,00 hod jsou v UNB zajištěny poradenské 
služby pro nedoslýchavé: kontrola a drobné opravy sluchadel a jejich 
příslušenství, prodej baterií,… 
 
 

OSLAVA 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZEMSKÉ JEDNOTY 
HLUCHONĚMÝCH V BRNĚ 

Kdy: 5. prosince 2009 v Technickém muzeu v Brně.  
Součástí oslavy budou kulturní a vzdělávací programy.  
Kdo má zájem vystoupit nějaké představení, ať se nahlásí v kanceláři v UNB 
nebo napíše na e-mail: radka.kulichova@cmjn.cz 
 



POČÍTAČOVÝ KURZ PRO NESLYŠÍCÍ 
Termíny:   3.července a 10.července  
V počítačové učebně UNB   10-13hod, 15-18hod 
Od září připravujeme opět pravidelné kurzy. 

 
AKREDITOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY 

ZNAKOVÉHO JAZYKA 
 

Výuka probíhá 1 hodinu týdně na Unii neslyšících Brno, Palackého tř. 120 (1. 
patro) v Brně – Králově Poli v moderní učebně s využitím výpočetní a 
multimediální techniky. Kurzy probíhají celoročně od září do června. Kurzy 
mají akreditaci MŠMT. Vyučuje neslyšící lektor s bohatými zkušenostmi. 
Zápisné do kurzu je 1.450,-Kč na pololetí. V ceně jsou zahrnuty výukové 
materiály + speciální výukové hodiny navíc. Platba složenkou nebo převodem 
na účet před zahájením kurzu.  
Termíny výuky:  
  začátečníci:  pondělí:  15:30-16:30, 17:00-18:00 
     úterý:  15:30-16:30, 17:00-18:00 
     středa: 15:30-16:30, 18:30-19:30 
  pokročilí:  úterý: 18:30-19:30 
     středa: 17:00-18:00 
  pokročilí - konverzace (absolvování 2 a více let v kurzu ZJ): 
     pondělí:  18:30-19:30 
Předběžnou přihlášku najdete na www.kurzznakovereci.cz 
 

Linka tísňového volání Policie ČR pro neslyšící prostřednictvím SMS: 
 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
720 401 158 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 
603 111 158 

 

V současné době není nutná registrace. 
SMS zprávy je možné posílat nepřetržitě pro komunikaci 

s Policií ČR. 

 



POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
MOBIL: 725 605 215 (Drahuše Szymusiková) 

V UNB máte možnost využít tlumočnických služeb. Pokud potřebujete 
tlumočení, můžete kontaktovat kancelář UNB nebo se osobně domluvit s paní  
Drahuší Szymusikovou – ve dnech:  
     středa 9 – 10 hod.  
     čtvrtek 17 – 19hod. 
 
V UNB Vám nabízíme tlumočení on-line ve věcech základní sociální 
poradenství a tlumočnickou službu.  
Každé úterý:   9,30 – 13,30hod 
 čtvrtek:  13,00 – 17,00hod 
S Vámi bude komunikovat sociální pracovnice Lenka Osičková, je možné 
komunikovat i přes web kameru.  
Adresy UNB:  MSN:   unieneslysicibrno@windowslive.com 
  Skype:   unieneslysicibrno 
  ICQ:   456067298 
  Oovoo:   unieneslysicibrno 
 

UNB PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY,  
LÉTO PLNÉ POHODY A HODNĚ SLUNÍČKA!!! 

      

 

 
 

UNB je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na tyto sociální 
služby:                             - tlumočnické služby 
                                     - odborné sociální poradenství 
          
               Činnost UNB podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, JMK, Magistrát města Brna. 

 
 
 
 
 

 

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


