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PROGRAM  

BŘEZEN 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Zimní radovánky" - MARKÉTA VESELÁ Z KROMĚŘÍŢE 

Jedna ze tří výherců soutěţe PhotoVisual,Téma: "Psi v akci" 
 

 

Své narozeniny oslaví: 
    8. 3. Zítková Pavla   30 let 

  

Přejeme vše nejlepší! 



 

čtvrtek 3. března v 17 hod.              

IZRAEL  
Do UNB přijde pan Petr Santler a řekne nám zajímavosti o 

Izraeli a městě Jeruzalém. V tomto státě se setkávají tři 

různá náboţenství – křesťanství, islám a judaismus. Ţijí tu 

pohromadě křesťané, muslimové a ţidé.      Tlumočí: Radka Kulichová 
  

čtvrtek 10. března v 17 hod.  

MALOVÁNÍ NA SKLO  
Pokud si chcete pro sebe nebo pro své blízké vyrobit něco hezkého, 

přijťe se do UNB naučit malovat na sklo. Paní Jana Vašinová Vám ukáţe tuto 

techniku. Budou tu barvy, štětce a skleněný materiál, vhodný pro tuto techniku. 

Tento materiál si budete moci v UNB zakoupit. Nebo si vezmete svou sklenici, 

vázu, skleněný talíř, který si pomalujete.   Tlumočí: Markéta Šildbergerová 
 

čtvrtek 17. března v 17 hod.  

SČÍTÁNÍ LIDU 
Informace o sčítání lidu, proč se to dělá a další zajímavosti Vám vysvětlí slečna 

Mgr. Silvie Walterová. Pomůţe také při vyplňování formuláře. A zodpoví Vám 

další Vaše otázky.      Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 

čtvrtek 24. března v 17 hod.  

ŠVÝCARSKO  
Přijďte do UNB podívat se na krásné fotografie ze Švýcarska. Luboš 

Hykl a MgA. Daniela Pořízková Vám budou vyprávět o této alpské zemi, 

kde můţete během jednoho výletu vidět přírodu ve čtyřech ročních obdobích. 
 

čtvrtek 31. března v 17 hod.  

VYBAVENÍ DOMÁCÍ LÉKARNIČKY 
Do UNB opět přijde slečna Mgr. Eva Hovorková, která pracuje v lékárně v Brně  

- Šlapanicích. Vysvětlí nám, jaké léky a přípravky je důleţité mít doma, které 

léky jsou vhodné na nejčastější problémy, např. průjem, bolení hlavy, atd. 

     Tlumočí: Radka Kulichová 

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

- tlumočnické sluţby               - odborné sociální poradenství 



Od ledna do konce dubna můţete v kanceláři UNB platit členské příspěvky na rok 2011.  

   Pracující – 160 Kč 

   Důchodci, studenti, nezaměstnaní, … - 120 Kč 

 

SETKÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI A OSTATNÍ  
Téma:  DĚTSKÝ VZTEK A JAK S NÍM PRACOVAT    

Kdy:  úterý 22. března 2011 od 10 hod. 

Do UNB přijde paní Kateřina Kovaříková, první hodinu si budeme povídat 

teoreticky a ve druhé hodině budeme rozebírat Vaše ţivotní situace a hledat 

řešení, jak je změnit. Proč se vlastně děti vztekají? Jak postupovat, abychom 

z toho dokázali vytěţit to nejlepší? Jak zvládat svůj vlastní vztek? 

Hlídání dětí zajištěno.    Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 

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.  
 

RODINNÉ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ 
PaedDr. Karla Hrabčíková - pokud máte rodinný nebo osobní problém, přijďte 

se poradit do naší poradny v UNB. Tlumočí Drahuše Szymusiková.    

Čtvrtek    16 – 17 hod.: 24.3.  

 

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 

ZUMBA PRO NESLYŠÍCÍ 

Od 20.3. 2011 kaţdou neděli od 17:30 - 18:30 

Speciální hodina. Menší počet účastníků. Hlasitější hudba, více basů. Jednoduché 

choreografie. Uţijte si tanec naplno, pohyb, energie a zábava i beze slov. 

Taneční studio FoxFit, Zelný trh 14, Brno 

Rezervace na info@zumbastudio.cz nebo sms na tel: 777 038 936.  

 

http://www.neslysici.info/


POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŢEB 
Drahuše Szymusiková       Úterý  9 – 10 hod. 

MOBIL: 725 605 215    Čtvrtek  18 – 19 hod. 

Radka Kulichová   dle domluvy 

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      
 

POZOR: Od března 2011 se bude platit za vyuţití sluţebního telefonu UNB. 

Bliţší informace v kanceláři UNB. 

Ceník: hovor z pevné linky na pevnou ZDARMA, hovor z mobilu na mobil – 2 

Kč/min, hovor z mobilu na pevnou linku 4 Kč/min. 

 
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  

 

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

 

PŘÁNÍ A STÍŢNOSTI 

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

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 

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

  725 605 216 

mailto:unieneslysicibrno@windowslive.com


SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO pořádá: 

17. mezinárodní velikonoční volejbalový turnaj smíšených druţstev  
Datum:   30. dubna 2011 

Místo:   hala Vysoké školy veterinární – ul. Palackého 1-3 

Časový plán:  8:30 – 19:00 

Ředitel turnaje: Eva Milich Kastnerová 

Účastní se také druţstvo z UNB, přijďte fandit!!!! 
 

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.  

MUZEUM SKLÁRNY + EXKURZE DO MINIPIVOVARU 
Pro zájemce je rezervace na pátek 22. dubna 2011 v 10:00 (sraz v 9:50 

před muzeem). 
 

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 dubnovém 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/


 


