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Společné foto před hotelem Karolína v Harrachově. 

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 

UNB bude v pátek 6. května UZAVŘENA 



 

čtvrtek 5. května v 17 hod.           
POZOR – ve čtvrtek 5. května není přednáška ani volná beseda 
 

Všechny Vás srdečně zveme na odborný seminář "Dostupnost 

komunikačních technologií pro osoby se sluchovým postiţením" 

v Technickém muzeu, který bude konat v pátek 6. května Přijďte se 

podívat v době od 9,00hod do 16,00hod. Více informací viz dále.   
 

čtvrtek 12. května v 17 hod.  

DEN MATEK  
Rádi bychom Vás pozvali do UNB na malé posezení k příleţitosti 

svátku – Den matek. Pro členky UNB je připraveno malé 

pohoštění zdarma.  

Připraveno krátké, veselé divadelní představení.  

 

čtvrtek 19. května 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: Markéta Šildbergerová 
 

čtvrtek 26. května v 17 hod.  

ZAJÍMAVOSTI O MĚSTĚ HARRACHOV 
Přijďte do UNB na přednášku pana Mgr. Luboše Brandýského, který nám bude 

vykládat o historii Harrachova a hraběti - Jan Harrach, který přivezl d o 

Krkonoš první lyţe. Srdečně zveme všechny účastníky pobytové akce 

v Harrachově na tuto přednášku a vyzýváme, aby přinesli výběr svých fotek 

z pobytové akce a ukázali je ostatním, případně vyprávěli své záţitky.  

Tlumočí: Radka Kulichová 

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

- tlumočnické sluţby               - odborné sociální poradenství 



 

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 

 

 

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ - pan Leoš Prušvic 
Kaţdé pondělí a středa od 9,00 – 17,00 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.    

Úterý  14 – 15 hod.: 3. 5. 

Čtvrtek    16 – 17 hod.: 19. 5.  
 

TURISTIKA Z ČESKÉ DO BYSTRCE 
Datum:  sobota 14. května 2011 

Trasa:  asi 9 km 

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

 (odjezd vlaku v 10,08 hodin)  

Podrobnější informace u paní L. Juřicové. 

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. 

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  147 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


 

 

 

 

 

 

 

Kde: Ústřední knihovna, Kobliţná 4, Brno 

V 19:15 – vystoupení studentů Výchovné dramatiky neslyšících JAMU Brno 

 

 

MISTROVSTVÍ  ČESKÉ REPUBLIKY NESLYŠÍCÍCH V ATLETICE 
Startovní kategorie: ţáci, ţákyně, dorostenci, dorostenky, muţi, ţeny 

Kdy:                  sobota 21. 5. 2011 od 9,00 do 15.30 hod 

Kde:   v Olomouci, atletický stadion AK Olomouc 

Přihláška: do 1. 5. 2011 !!! (Roman Kaut - e-mail: roman.kaut@seznam.cz) 

Disciplíny: 60m,100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 4x60m, 4x100m, výška, 

dálka, koule, disk, kladivo, oštěp, míček 

Startovné: 30 Kč za všechny disciplíny 

Více informací: www.csns-atletika.cz 

Přijeďte závodit, soutěţit se soupeři a budete se dobře bavit. 
 

10. BRNĚNSKÝ POHÁR NESLYŠÍCÍCH JEDNOTLIVCŮ  

MUŢŮ, ŢEN A MLÁDEŢE VE STOLNÍM TENISE 
Kdy:                 sobota 28. 5. 2011 od 9,00 do asi 17,00 hod 

Kde:   v hale stolního tenisu TTC Moravská Slávia Brno, ul. Vojtova 12, 

Brno 

Přihláška: do 20. 5. 2011 na adresu: Jitka Mazuhová, Preslova 71, 602 00 

Brno, fax: 543 244 502 nebo e-mail: mazuchovi@volny.cz 

Startovné: 100 Kč 

 

 

mailto:roman.kaut@seznam.cz
http://www.csns-atletika.cz/
mailto:mazuchovi@volny.cz


FOTKY Z POBYTOVÉ AKCE V KRKONOŠÍCH - HARRACHOV, 

KONANÉ DNE 21. – 25. 4. 2011 

 

 

 

 
V jedné hospůdce, kde 

jsme si dávali zelené pivo 

na Zelený čtvrtek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půldenní výlet na kole po 

Harrachově 

 

 

 

ZAJÍMAVOST 

z pobytové akce  

v Krkonoších: 

Dva členové naši výpravy - 

Stanislav Juřica a Peter 

Lištvan, překonali pěšky po 

náročných hřebenech, po 

sněhu, kamenech cestu z Harrachova na nejvyšší vrchol ČR Sněţku – 1602m. n. m. 

Celkem ušli 32 km.  

Hned druhý den ušel p. Juřica další trasu z Harrachova k prameni Labe a zpět. 

Celkem ušel 15 km.  

Většina neslyšících absolvovali kratší výlety, např.: k Mumlavským vodopádům, na 

Sněţku - nejvyšší vrchol ČR, do Janských Lázní, na Černou Horu (1299m. n. m.), 

na Čertovu Horu (1020m. n. m.), nebo jen příjemnou procházku po městě 

Harrachov, jízdu na kole atd.   



pořádají pod záštitou náměstkyně primátora města Brna Ing. Jany Bohuňovské 
6. května 2011 odborný seminář s mezinárodní účastí  

 

"Dostupnost komunikačních technologií pro osoby se sluchovým postižením" 
 

v Technickém muzeu v Brně, 4. patro, Purkyňova ul. 105, Brno - Královo Pole 
 
Program semináře: 
   9:00 -  registrace účastníků 

 10:00 - Mgr. Ota Panský - předseda ČMJN - zahájení,  
            představení organizace ČMJN, šíření komunikační bezbariérovosti na veřejnosti 

 10:15 - Ing. Pavel Lőffelmann manažer projektu "Stop komunikačním bariérám" 
            realizovaného UNB a ČMJN v rámci OP LZZ - informace o projektu 

 10:30 - Ivan Poláček - Unie neslyšících Brno, o. s. - představení a ukázka provozu  
            nové telefonní asistenční služby pro neslyšící TKCN  

●   10:50 - RNDr. Jaromír Vaněk PhD. - Slezská univerzita Opava - úloha multimediálních  
               a komunikačních technologií ve vzdělávání osob se sluchovým postižením   

●   11:00 - Udo Linder (CH) - ředitel fy PROCOM - švýcarského operátora služeb pro  
                 neslyšící - zkušenosti s poskytováním telekomunikačních služeb neslyšícím  

               a jejich financováním ve Švýcarsku 

 11:30 - přestávka 

 11:40 - George Skorkowsky (UK) - ředitel fy DSPG (vývoj technologií pro komunikaci  
            neslyšících) - relay services ve světě 

 12:20 - oběd  

 13:30 - Alena Užachovová - O2 Telefonica služba pro neslyšící, 

 13:45 - mjr. Ing. David Jirouš - Hasičský záchranný sbor JMK - služba 112 i pro 
            neslyšící 

 14:00 - Jan Kucherko (UK) - firma Fireco, rozesílání informačních  
            SMS neslyšícím v případech krizových a život ohrožujících situacích 

 14:15 - zástupce NRZP - současné možnosti financování komunikačních služeb 
            pro neslyšící v ČR 

 14:30 - diskuse 

 14:45 - přestávka 

 14:50 - Kurz správného využívání služeb Telekomunikačního centra neslyšících vč.     
            praktických ukázek, a možnosti osobního vyzkoušení služby účastníky semináře  
            (p. Poláček, Hykl) 

 16:00 - závěr 

 
Celý program bude simultánně tlumočen do češtiny, angličtiny a českého znakového jazyka. 
 
 
 
 
 
 

Projekt OP LZZ  „Minimalizace komunikační bariery při vstupu neslyšících na trh práce“  
registrační číslo projektu CZ. 1.04. / 3.3.05 / 31.00021 

 

                
 
                                          
 
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 

 



 


