
 
Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících 

„Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí“ 
Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO: 65761201,  

www.neslysici.net, www.kurzznakovereci.cz, www.cmjn.cz,  

www.neslysici.info, www.kompone.cz, e-mail: unb@cmjn.cz 

 

PROGRAM  

DUBEN 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNB přeje krásné proţití 

svátků velikonočních 

 



 

čtvrtek 7. dubna v 17 hod.              

OČNÍ OPTIKA  
Do UNB přijde pan Petr Novotný – jediný neslyšící oční optik v ČR a řekne 

nám o: historii brýlí, výhody a nevýhody brýlových čoček, brýlové materiály, 

moderní multifokální čočky, kontaktní čočky, optické přístroje, lékařské 

přístroje a oční vady.   
  

čtvrtek 14. dubna v 17 hod.  

ZUMBA PRO NESLYŠÍCÍ  
Do UNB přijde paní Lenka Liška a bude přednášet o novém fitness 

Programu Zumba. Řekne nám o speciálním programu, který nikde 

ve světě zatím neexistuje - Zumba pro neslyšící. Vysvětlí nám, jak 

probíhá hodina, pro koho je určena, jak se liší od hodiny Zumby 

klasické.   

Tlumočí: Radka Kulichová 
 

čtvrtek 21. dubna v 17 hod.  

VÝTVARNÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA 
Blanka Šimůnková a Gabriela Pillmayerová Vás srdečně zvou na výtvarnou 

velikonoční dílnu. Přijďte si společně ozdobit vajíčka - kraslice pomocí 

netradičních technik.   

Tlumočí: Markéta Šildbergerová  
 

čtvrtek 28. dubna v 17 hod.  

HIV POZITIVNÍ - AIDS 
Do UNB přijde pan Vladimír Maška, který nám řekne informace o problematice 

AIDS. Vysvětlí nám, co je to virus HIV, jak se přenáší, a jak se nepřenáší. 

Uvidíme také obrázky a video o HIV/AIDS.   

 

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 

 

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

- tlumočnické sluţby               - odborné sociální poradenství 

http://www.neslysici.info/


 

Ti, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek na rok 2011, mohou do konce 

dubna v kanceláři UNB.  

   Pracující – 160 Kč 

   Důchodci, studenti, nezaměstnaní, … - 120 Kč 

 

SETKÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI A OSTATNÍ  

POVÍDÁNÍ O VELIKONOCÍCH 
Kdy:   pondělí 18. DUBNA 2011 

Milé maminky s dětmi, přijďte se svými ratolestmi a vychutnejte si dopoledne 

kávu Segafredo zdarma - akce platí kaţdé pondělí od 9.30 do 12.00 v dětské 

kávárně Café§play, na ulici Purkyňova 45, Brno.  

 

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.: 21. 4.  
 

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.  

PŘÁNÍ A STÍŢNOSTI 

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

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 



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. 

 
 

 

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  

 

 

 

EXKURZE A MUZEUM SKLÁRNY + MINIPIVOVARU 
Pro zájemce je rezervace na pátek 22. dubna 2011 v 10:00  

(sraz v 9:50 před muzeem). 

 

 

INFORMACE O ZRUŠENÝCH AKCÍCH:  

 

1-DENNÍ VÝLET DO PRAŢSKÉHO TECHNICKÉHO PODZEMÍ  
Pro nedostatek zájemců se tento výlet neuskuteční.   

 

STEZKA V KORUNÁCH STROMŮ 
Pro malý zájem se tato akce nebude konat.  
 

http://www.hotelkarolina.cz/


 


