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PROGRAM  
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Své narozeniny oslaví: 
   26. 9. Sokolová Alena   40 let 

    

Přejeme vše nejlepší! 



čtvrtek 2. září v 17 hod.  

DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLAČE V BRNĚ 
Do UNB přijde Bc. Richard Kolář a vysvětlí, co je to digitalizace TV, její 

výhody a nevýhody, jak se připravit, jak zapojit set-top box, atd. televizního 

vysílání v Brně. 

Tlumočí: Radka Kulichová 

 

čtvrtek 9. září v 17 hod.  

PUTOVÁNÍ PO AUSTRÁLII 
Přijďte do UNB na zajímavou přednášku o cestování po Austrálii. Jan a Ludmila 

Hvězdovi mají připraveno mnoho fotografií a zajímavých zážitků, o které se 

s Vámi podělí. 

 

čtvrtek 16. září v 17 hod.  

POVÍDÁNÍ O HISTORICKÉM BRNĚ 
Do UNB přijde paní PhDr. Dagmar Baumannová CSc. 

s historickou přednáškou o městě Brně. Bude odpovídat na 

Vaše dotazy. Připraveno má také mnoho materiálů a 

fotografií, které Vám ukáže. 

Tlumočí: Drahuše Szymusiková 

 

čtvrtek 23. září v 17 hod.  

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 
Přijďte do UNB oslavit Mezinárodní den neslyšících s přáteli. Připraven bude 

zábavný program. Občerstvení zajištěno.  

 

čtvrtek 30. září v 17 hod.  

KURZY ANGLIČTINY V UNB 
Od října bude UNB opět nabízet kurzy anglického jazyka pro neslyšící. Pan 

Martin Vaněk nám řekne podrobnosti o kurzech angličtiny. Uvidíte také ukázky 

lekcí, které jsou připraveny pro výuku neslyšících. 

KURZ ANGLIČTINY – LEKTOR MARTIN VANĚK – ZAČÍNÁ OD 

ŘÍJNA. Kdo má zájem, přihlaste se v kanceláři UNB. 

 



SETKÁNÍ PRO VŠECHNY: JIHOMORAVSKÉ DOŢÍNKY 
Dovolujeme si Vás pozvat na Jihomoravské doţínky  

3. září od 10 do 19hod. a 4. září od 11 do 18hod. 

Kde: Brno - Lesná, Louka na Okružní ulici 

Doprovodný program: výstava historických hasičských stříkaček, hry, soutěže 

pro děti, dětské pohádkové vystoupení, skákací hrady, v sobotu navíc jarmark 

řemesel a lidové tvorby. Vstup zdarma!  

Jana Rauerová s rodinkou ve spolupráci s UNB Vás srdečně zve na dožínky. Kdo 

má zájem se společně sejít, napište nám – domluvíme den a čas, kdy se sejdeme. 

Těšíme se na Vás. 

 

SLUŢBY PRO UŢIVATELE SLUCHADEL - pan Leoš Prušvic 
Kaţdé pondělí a středa od 10,00 – 16,00 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.  

NOVINKA: orientační měření sluchu audiometrem 

 

RODINNÉ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ 

– dle předběţné domluvy 
Pokud máte rodinný nebo osobní problém, poradí Vám PaedDr. Karla 

Hrabčíková. Termín schůzky si domluvte s tlumočnicí Drahuší Szymusikovou.  

 

KURZY NA PC – LEKTOR LUBOMÍR HYKL 

!!!!! ZAČÁTEK ŘÍJEN 2010 !!!!! 

 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat a vložit je do schránky umístěné v hlavní chodbě 

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 

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

- tlumočnické služby 

- odborné sociální poradenství 



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 

 

POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŢEB 
 

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 Šildbergerová (Ráčková)  Pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod. 

MOBIL: 608 211 949         Pátek dle domluvy 
 

V UNB Vám nabízíme služby on-line: základní sociální poradenství a tlumočnické 

služby.  

 pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod.   

 pátek   10 – 14 hod. 
 

Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Osičková nebo tlumočnice 

Markéta Šildbergerová (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. 

 

 

 

 

Do kanceláře UNB můţete volat či posílat SMS na telefonní číslo: 

725 605 216 

http://www.neslysici.info/
mailto:unieneslysicibrno@windowslive.com


PIETNÍ VZPOMÍNKA - 60 LET UKRADENÉHO „DOMOVA NESLYŠÍCÍCH“ 

od Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Kdy:   středa 22. září 2010 v 17,00 hod.  

Kde:   Vodova 35, Brno 

Zavzpomínáme a zapálíme svíčky (UNB zajistí svíčky) před budovou. 

Připraveno je také pantomimické vystoupení.  

Přijďte za námi.  
 

TURISTIKA  - Z JEDOVNIC DO KŘTIN 
pěknými lesy ve střední části Moravského krasu 

Datum: sobota 25. září 2010 

Trasa: asi 8 – 9 km 

Sraz: u Staré Osady (konečná tramvaje) v 8,45 hodin (odjezd autobusu 

v 9,15hod) 

Podrobnější informace u paní L. Juřicové.   
 

ODEŠEL DOBRÝ A PRACOVITÝ ČLOVĚK BOHUMIL NAVRÁTIL,  

KTERÝ ZEMŘEL 3. SRPNA 2010 VE VĚKU NEDOŢITÝCH 83 LETECH  
Bývalý SVAZARMový střelec, pokladník a správce 

areálu SVAZARM základní organizace neslyšících 

506 a AVZO Klub neslyšících Brno.  

Pro zajímavost: SVAZARM základní organizace 

neslyšících 506 byl založen v roce 1956 a AVZO 

Klub neslyšících Brno po sametové revoluci v roce 

1990. Areál se nacházel v Brně v Řečkovicích. 

V areálu byl automotoklub, sportoviště (nohejbal, 

ruské kuželky, střelectví, …). Pořádali se různé 

sportovní a kulturní akce.  

Bohumil Navrátil byl několikanásobný mistr 

republiky jednotlivců i družstev ve střelbě.  A 

mistr Evropy družstev ve střelbě. Ve SVAZARMu a 

později AVZO v Brně – Řečkovicích dlouhá léta 

dělal pokladníka a správce (jako dobrovolník). 

Spolupracoval také s UNB.  

Ztrácíme dobrého a obětavého kamaráda.  

Čest jeho památce            výbor a členové UNB  



LÉTAJÍCÍ LAMPIÓNY ŠTĚSTÍ A PŘÁNÍ 
V UNB prodáváme létající lampióny štěstí a přání v různých 

barvách.  

Kdo má zájem, může si je koupit v kanceláři UNB.  

Cena lampionu:  59 Kč 

Součástí balení je bezpečný parafinový knot, návod k použití a 

bezpečnostní pokyny.  

 

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. 

 

AKREDITOVANÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY: 

ZÁKLADY ZNAKOVÉHO JAZYKA 
Výuka probíhá 1,5 hodiny 1x týdně v prostorách Unie neslyšících Brno. Kurzy se 

konají celoročně od září do června. Kurzy mají akreditaci MŠMT. Vyučuje 

neslyšící lektor s bohatými zkušenostmi. Zápisné do kurzu je 1.990,-Kč/1 

pololetí. Platba složenkou nebo převodem na účet UNB před zahájením kurzu.  

Termíny výuky: 

Začátečníci: 

Pondělí:   15,30 - 17,00   od 20. 9. 2010 

Pondělí:  17,30 – 19,00  od 20. 9. 2010 

Úterý:  15,30 – 17,00  od 21. 9. 2010 

Středa:  17,30 – 19,00  od 22. 9. 2010 

Pokročilí: 

Úterý:  17,30 – 19,00  od 21. 9. 2010 

Středa:  15,30 – 17,00  od 22. 9. 2010 

Předběžnou přihlášku najdete na www.kurzznakovereci.cz 

http://www.kurzznakovereci.cz/

