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Své narozeniny oslaví: 
   10.6. Bělohlávek Jiří   45 let 
   27.6.  Jedličková Anna   80 let  

Přejeme vše nejlepší! 



čtvrtek 3. června 
POČÍTAČOVÉ HRY - 16 - 19 hod. 
Přijďte do UNB vyzkoušet si pohybovou herní konzoli WII. Můžete si vyzkoušet 
tenis, skateboard, snowboard, bowling, golf, baseball, lyžování, běh, cyklistika,  
hula-hop, box, skok na lyžích a další. Na konzoli většinou mohou hrát dva hráči 
současně. Konzoli zapůjčí a všechny zaučí Ondřej Irbe. 
Tlumočí: Markéta Ráčková 
 
čtvrtek 10. června v 17 hod. 
PÉČE O SENIORY 
Do  UNB  přijde  paní  PaedDr. Karla Hrabčíková a Michaela Čtvrtníčková – 
dobrovolník v domově důchodců, studentka speciální pedagogické andragogiky. 
Přednáška  se  bude  týkat  tématu,  jaké  potřeby  mají  dospělí  a  senioři  se  
zdravotním postižením. Přednáška bude mít formu diskuze, kterou povedou 
s paní Drahuší Szymusikovou. 
Tlumočí: Radka Kulichová 
 
čtvrtek 17. června v 17 hod. 
ZDRAVÁ VÝŽIVA – PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ O OCHUTNÁVKOU 
Přijďte do UNB na přednášku spojenou s vařením. Paní Iveta Partyková a 
společně připravíme jídlo vhodné pro letní období. Následovat bude ochutnávka 
jídel.  
Příspěvek na suroviny pro přípravu jídel – 30Kč/1 osobu. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
čtvrtek 24. června v 17 hod. 
PRVNÍ POMOC – PRAKTICKÉ NÁCVIKY RESUSCITACE 
Víte, jak se poskytuje první pomoc? Do UNB přijde paní Mgr. Jana Nekudová – 
vedoucí katedry ARIPP a vysvětlí nám základy první pomoci – oživování 
(resuscitace)  pacienta.  Sami  si  budete  moci  vyzkoušet  dýchání  z  úst  do  úst  a  
nepřímou srdeční masáž na modelu člověka. 
Tlumočí: Markéta Ráčková 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 
Od listopadu můžete napsat Vaše přání a stížnosti a vložit je do schránky umístěné 

v hlavní chodbě (průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 



SETKÁNÍ PRO MATKY S DĚTMI A OSTATNÍ 
DEN DĚTÍ 

Ahoj maminky s dětmi,  
každý  to  ví,  že  se  Mezinárodní  den  dětí  slaví  každoročně 1.  
června. Svátek dětí se slaví v mnoha zemích světa. Poprvé se 
tento svátek slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích světa.  
Proto chceme na den dětí připravit nějakou oslavu nebo párty. 
Přijďte s námi oslavit Den dětí. Můžete pozvat kamarády z okolí 
nebo ze školky.   

Oslava se uskuteční 
v úterý 1. června 2010 od 10 do 14 hodin v UNB. 

Malých dárků, dobrot, kamarádů, dobré nálady a překvapení. 
1) Malé divadélko z Jamu „O veliké řepě“ 

2) Skutečný klaun 
3) Občerstvení 

4) Zábava 
Zájemce o účast, hlaste se prosím předem mě formou: 

SMS na tel. čísle: 777 939 326 nebo e-mailem: jana.rauerova@email.cz, 
do 30. 5. 2010. 

Těšit se na Vás budeme a všechny Vás srdečně zve Jana Rauerová a UNB. 
 

SLUŽBY PRO UŽIVATELE SLUCHADEL - 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,… 
PŘÍSTROJOVÉ ČIŠTĚNÍ SLUCHADEL VČETNĚ ČIŠTĚNÍ TVAROVKY. 
 

ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ SLUCHU AUDIOGRAMEM 
Nově otvíráme  službu  –  orientační  měření  sluchu  audiogramem.  Kdo  má  zájem  
tuto službu vyzkoušet, může přijít do UNB v pondělí nebo ve středu od 10–16 hod.  

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

UNB je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na tyto sociální služby:          
- tlumočnické služby 

- odborné sociální poradenství 

mailto:jana.rauerova@email.cz


RODINNÉ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ  
PaedDr. Karla Hrabčíková  - Pokud máte rodinný nebo osobní problém, přijďte 
se poradit do naší poradny v UNB. Tlumočí Drahuše Szymusiková. 
Úterý 14 – 15 hod.: 15. 6.  
Čtvrtek 16 – 17 hod.: 3. 6., 24.6.  
 

POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
 

Drahuše Szymusiková         Úterý  9 – 10 hod. 
MOBIL: 725 605 215    Čtvrtek  18 – 19 hod. 
 

Radka Kulichová              Pondělí 13 – 16 hod. 
Středa  14 – 16 hod. 

 

Markéta Ráčková    Pondělí 10 – 16 hod. 
MOBIL: 608 211 949    Úterý  10 – 16 hod. 
       Středa 10 – 16 hod.  
       Čtvrtek 10 – 16 hod. 
       Pátek dle domluvy 
 

V UNB Vám nabízíme tlumočení on-line ve věcech základní sociální poradenství        
a tlumočnickou službu.  
 pondělí  10 – 16 hod.   
 úterý    10 – 16 hod. 
 středa  10 – 16 hod.       
 čtvrtek  10 – 16 hod. 
 pátek  10 – 14 hod. 
 

S Vámi bude komunikovat sociální pracovnice Lenka Osičková nebo tlumočnice 
Markéta Ráčková, je možné komunikovat i přes web kameru.  
Adresy UNB:  MSN:   unieneslysicibrno@windowslive.com 
  Skype:   unieneslysicibrno 
  ICQ:    456067298 
  Oovoo:   unieneslysicibrno      
 

Činnost UNB podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, JMK, Magistrát města Brna. 
 

 

mailto:unieneslysicibrno@windowslive.com
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PC KURZ – Lubomír Hykl - témata:  
Pátek 4. 6.  15:15 – 18:15 Animace a její tvorba 2     
Pátek   11. 6.  15:15 – 18:15 Picasa v praxi      
Pátek 18. 6. 15:15 – 18:15 Zoner Photo Studio 12  

– práce s fotografií 1    
Pátek 25. 6.  15:15 – 18:15 Zoner Photo Studio 12  

– práce s fotografií 2 
Pondělí  28. 6. 10:00 – 13:00 Dotazy, problémy 
 (přihláška u p.Hykla – SMS 777 139 312) 

 
PŮJČOVNA UNB PRO MAMINKY 

V  UNB  je  možné  zapůjčit  maminkám,  které  mají  malé  dítě nebo  nastávajícím  
maminkám analyzátor pláče WhyCry. Kdo má zájem, ať přijde do kanceláře UNB.  

Přístroj WhyCry je ideální pomocník pro Vás nastávající 
maminky! Tento „analyzátor pláče" Vám zařadí pláč vašeho 
dítěte do 5 kategorií. Přesně Vám ukáže, je-li Vaše miminko 
hladové, ospalé, unuděné, nespokojené či stresované. 
Přiblížením přístroje k miminku dojde k analýze pláče a  na  
displeji přístroje se IHNED rozsvítí ikonka, která vyjádří, jak 
se miminko PRÁVĚ cítí. 
 

TURISTIKA 
Soběšice  –  rozhledna  Ostrá  Horka  –  Panská  Lícha  (jezdecký  
areál a restaurace) – Maloměřice (nebo Bílovice nad Svitavou) 
Kdy:   sobota 12. června 2010 
Trasa: asi 5 km 
Sraz: 10:05 hod pod mostem u královopolského nádraží 
Odjezd: 10:15 hod autobusem č. 63 do Soběšice 
Podrobnější informace u pana Svatopluka Žambocha.  
 

BLESKOVÉ INFORMACE NESLYŠÍCÍCH Z BRNA A MORAVY 
Pokud  Vás  zajímají  informace  o  neslyšících  z  Brna  a  Moravy,  máte  možnost  se  
podívat na stránky:  
 www.neslysici.info 

http://www.neslysici.info/


HROMADNÉ VYPOUŠTĚNÍ LÉTAJÍCÍCH LAMPIÓNŮ – BRNO  

Kdy: v pátek 18. 6. 2010 od 20:30hod  
Kde: Brno – Kraví hora v prostoru mezi konečnou tramvajovou zastávkou č. 4  

(nám. Míru) a hvězdárnou 
Lampiony přání nebo štěstí přinášejí podle tradice dálného východu bohatství, 
štěstí a mír v duši, a také mají prý tu moc splnit tajná přání tomu, kdo je pouští. 
Udělejte si romantickou procházku s partnerem nebo kamarády a vypusťte si 
ten svůj. 
Program:  20:30hod – prodej lampionů 
  21:30hod – hromadné vypouštění 
S sebou:  fixy a zapalovače 
Partnerem této akce je UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO. Každým zakoupeným 
lampionem přispějete 10 Kč na její činnost.  
POZOR: Vypouštění se koná pouze za pěkného počasí. Pokud bude nepříznivé 
počasí (déšť nebo vítr), tato akce se přesune na náhradní termín – na pátek   25. 
6. ve stejnou dobu na stejném místě.  
Přijďte se podívat a případně koupit lampiony, kterými podpoříte UNB.  
Více informací najděte na:  

www.thajskelampiony.cz/hromadne-vypousteni/brno.html 
 

iVYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE NYNÍ UŽ S TITULKY 
Internetové iVysílání České televize na adrese www.ivysilani.cz od 21. května 
2010 umožňuje divákům aktivovat téměř u všech přehrávaných pořadů titulky. 
Ocení je zejména diváci s postižením sluchu.  
„Součástí nové funkce v našem iVysílání je i možnost zvětšovat písmo podle 
individuální potřeby. Diváci také mohou velmi snadno procházet kompletní výpis 
titulků pro daný pořad a posouvat se podle nich v čase audiovizuálního záznamu,“  
dodává vedoucí internetu České televize Petr Svatoš. 
Zdroj: ČT24, Helpnet 

http://www.thajskelampiony.cz/hromadne-vypousteni/brno.html
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