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Své narozeniny oslaví: 
    3. 2. Štěpánek Karel   50 let 

  

Přejeme vše nejlepší! 

 



čtvrtek 3. února v 17 hod.              

PŘÍPRAVA NA VALENTÝNA  
14. února je svátek zamilovaných – Valentýn. Srdečně Vás všechny 

zveme na přípravu na Valentýna. Přijďte do UNB, máme pro Vás 

připravenou Valentýnskou výtvarnou dílnu pro všechny.   

  

!!!!!! pátek 11. února v 17 hod.  
POZOR – není přednáška ve čtvrtek 10. února, protoţe do UNB přijde 

kontrola z MPSV. Bude volná beseda, která se bude konat v pátek 11. ÚNORA. 

VOLNÁ BESEDA 
Přijďte si do UNB popovídat s přáteli.  

 

čtvrtek 17. února v 17 hod.  

POVOLÁNÍ HASIČE 
Do UNB přijde kpt. Bc. Pavla Praţáková a řekne nám 

obecné informace o úloze Hasičského záchranného sboru a 

problematice poţární ochrany.  

Tlumočí: Drahuše Szymusiková 

 

čtvrtek 24. února v 17 hod.  

TELEKOMUNIKAČNÍ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ - TKCN 
Máte moţnost seznámit se s novým 

projektem „Stop komunikačním bariérám“ a 

sluţbou TKCN, která poskytuje pro neslyšící, 

nedoslýchavé, a ohluchlé moţnost rychlé a 

kvalitní komunikace. 

Vysvětlí Vám Markéta Šildbergerová a Ivan Poláček, jak tuto sluţbu vyuţívat. 

Uvidíte ţivé ukázky, práce písemného komunikačního asistenta, videotlumočníka. 

 

 

 

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

- tlumočnické sluţby 

- odborné sociální poradenství 



SETKÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI A OSTATNÍ  
Téma:  VLASOVÁ PORADNA    

Kdy:  úterý 22. února 2011 od 10 hod. 

Do UNB přijde zkušená kadeřnice a bude přednášet nejen 

o běţné denní vlasové péči. Téma bude obsahovat: struktura a 

sloţení vlasů (obecně), barevná typologie, střih, typy barvy a 

vhodné péče.   

Hlídání zajištěno.  

Tlumočí: Markéta Šildbergerová 
 

SLUŢBY PRO UŢIVATELE SLUCHADEL - pan Leoš Prušvic 
Kaţdé pondělí a středa od 10,00 – 16,00 hod jsou v UNB zajištěny poradenské 

sluţby pro nedoslýchavé: orientační měření sluchu audiometrem, kontrola, drobné 

opravy sluchadel a jejich příslušenství, přístrojové čištění sluchadel včetně 

čištění tvarovky, prodej baterií,… 

Pokud máte audiogram, vezměte jej s sebou.  
 

PC KURZY – lektor Lubomír Hykl   
PRO ZAČÁTEČNÍKY – kaţdé pondělí 15:30 – 17:30 – témata:   

7. 2.  Internet – cvičení, testy 

14. 2.  Klávesnice – úvod, cvičení 

21. 2. Elektronická pošta (e-mail) – úvod, vytvoření 

28. 2.  Elektronická pošta (e-mail) – bezpečnost, cvičení 

PRO POKROČILÉ – 1x za 14dní v úterý 16:00 – 18:00 – témata: 

1. 2.  XnView - správa 

15. 2. Facebook – úvod, vytvoření, přehled  
 

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.:   8. 2. 

Čtvrtek    16 – 17 hod.: 24. 2.  

 

PŘÁNÍ A STÍŢNOSTI 

Vaše přání a stíţnosti můţete napsat a vloţit je do schránky umístěné v hlavní chodbě 

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 



TURISTIKA - Z ÚTĚCHOVA DO ADAMOVA 

Datum:  sobota 19. února 2011 

Trasa: asi 6,5 km 

Sraz: vlakové nádraţí Brno – Královo Pole v 9,45 hodin 

 (odjezd vlaku: 10,16 hodin)  

Podrobnější informace u paní L. Juřicové.  
 

 BLESKOVÉ INFORMACE NESLYŠÍCÍCH Z BRNA A MORAVY 
Pokud Vás zajímají informace o neslyšících z Brna a Moravy, máte moţnost 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   9 – 11 hod.  

Markéta Šildbergerová    Pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod. 

MOBIL: 608 211 949   Pátek dle domluvy 

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

sluţby.  

 pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod.   

 pátek   10 – 14 hod. 

Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Doušová a Markéta 

Šildbergerová. Je moţné 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


Od ledna do konce dubna můţete v kanceláři UNB platit členské příspěvky na 

rok 2011.  

   Pracující – 160 Kč 

   Důchodci, studenti, nezaměstnaní, … - 120 Kč 

 

V UNB prodáváme:  

Kalendář na rok 2011     99 Kč 

Pohlednice s prstovou abecedou     10 Kč 

Létající lampión     59 Kč 

Reflexní vesta s potiskem – neslyšící  pro dospělé  149 Kč 

pro děti  169 Kč  
 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŢENÍM 

V KRKONOŠÍCH - !!!OBSAZENO!!! 
Více informací najděte na internetové stránce: www.hotelkarolina.cz 

Zbytek částky prosíme zaplatit do 15. března 2011.  
 

PLÁNUJEME: 1-DENNÍ VÝLET DO PRAŢSKÉHO TECHNICKÉHO 

PODZEMÍ  
UNB plánuje uskutečnit v květnu nebo v červnu 2011 v sobotu 

- jednodenní výlet do Prahy do technického podzemí.  

Cena za vstup: 300 - 500Kč 

Více informací najděte:   

http://www.hkp.cz/cz/prohlidka-podzemi 

 http://www.kolektory.cz/index/10_zt.html 

Kdo má zájem, přihlaste se u pana Ţambocha a zaplaťte zálohu 300Kč. Abychom 

mohli zarezervovat přesný počet osob.  

Přesné datum a informaci Vám řekne pan Ţamboch.  

 

V měsíci září máme v plánu jet na jednodenní výlet do 

Národního parku v německém Bavorském lese na stezce 

v korunách stromů. 

Je to největší stezka na světě v korunách stromů, její délka je 

1300m.  

Bliţší informace o výletu budou v březnovém programu.  

www.stezkavkorunach.cz 

http://www.hotelkarolina.cz/
http://www.hkp.cz/cz/prohlidka-podzemi
http://www.kolektory.cz/index/10_zt.html
http://www.stezkavkorunach.cz/


Unie neslyšících Brno, o.s. otevírá v rámci projektu  

 „Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce“ 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00021, OP LZZ 3.3 

novou sluţbu  

 

 

 

Zahájení :   od 1.února 2011 

Co nabízíme:  

1) Komunikační asistenty   provozní doba PO-PÁ  od 7,30 – 20,00hod. 

  Komunikace s neslyšícím probíhá textovou formou. Napíšete telefonní číslo, kam chcete   

  zavolat, a komunikační asistent Vám vyřídí, co potřebujete.  

  HNED Vám napíše odpověď, jak to dopadlo. 
 

 

 

 

 
 

 

2) On-line videotlumočení   provozní doba PO-PÁ od 8,00 – 18,00hod. 

  Tlumočení on-line přes webkameru. 
 

 

 

 

 

 

Více informací na www.tkcn.cz 
Nebo přijďte na přednášku ve čtvrtek 24. 2. 2011 v UNB, kde uvidíte i ukázku.  

http://www.tkcn.cz/

