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Své narozeniny oslaví: 
    8. 6. Trousil Zdeněk   70 let 

  

Přejeme vše nejlepší! 
 



čtvrtek 2. června v 17 hod.           
DEN DĚTÍ 

V odpoledních hodinách bude v UNB probíhat program pro děti. Od 17h srdečně 

zveme rodiče, přátele a všechny ostatní na zábavné odpoledne. Dominika 

Psohlavcová si pro Vás připraví hry pro děti i dospělé. Přijďte zavzpomínat na 

dětská léta a zahrát si hry. 

Tlumočí: Markéta Šildbergerová 
 

čtvrtek 9. června v 17 hod.  
KOMIKS  

Do UNB přijde BcA. Marcel Krištofovič a bude vyprávět o 

historii a vývoji komiksů, představí nám různé druhy ve 

světě, pro děti, pro dospělé, pro neslyšící. Myslíte si, ţe se komiksy hodí pro 

neslyšící? Nebudou chybět ani ukázky různých komiksů.  
 

čtvrtek 16. června v 17 hod.  
ZÁPALKA – SIRKA  

Přijďte do UNB na přednášku o sirkách, přednášet bude pan Miloslav Kubiš, 

který sbírá zápalkové nálepky a zajímá se o historii sběratelů. Dozvíte se 

zajímavosti o krabičce zápalek, sirce, nálepkách na krabičce. Připraveno je 

mnoho ukázek jednotlivých nálepek. Dostanete také malý dárek. 

Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 

čtvrtek 23. června v 17 hod.  
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SOUDNÍHO SPORU 

Zveme Vás na přednášku Bc. Luboše Brandýského na téma Mediace a probace. 

Vysvětlí nám tyto termíny, vysvětlí moţnosti mimosoudního řešení sporu mezi 

obviněným a poškozeným, alternativní druhy trestů nespojené s odnětím 

svobody, dohled nad odsouzeným. 

Tlumočí: Markéta Šildbergerová 
 

čtvrtek 30. června v 17 hod.  
LETNÍ OSVĚŢUJÍCÍ KOKTEJLY 

Poslední červnový čtvrtek do UNB přijde pan Bc. Lukáš Hrda a poradí Vám, 

jaké nápoje si doma v létě můţete připravit. Bude zde nápoje také míchat a 

kaţdý si bude moci koupit nápoj za zvýhodněnou cenu. 

Tlumočí: Radka Kulichová 



 

SETKÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI A OSTATNÍ  
Téma:  DEN DĚTÍ   Kdy: čtvrtek 2. 6. od 14 hod.  

Kaţdý to ví, ţe se den dětí slaví kaţdoročně a my proto 

zveme všechny děti a jejich rodiče, kteří mají rádi Klauna.  

Připraveny jsou malé dárky, klaun, divadélko, občerstvení a zábava. Těší se na Vás 

Jana Rauerová ve spolupráci s Unii neslyšících Brno. 
 

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.    

Čtvrtek    16 – 17 hod.: 2. 6., 16. 6.   
 

TURISTIKA „JESKYNĚ – PEKÁRNA“ 
Datum:  sobota 18. června 2011 

Trasa:  asi 8 km 

Sraz:  Stará Osada v 9,00 hodin 

Podrobnější informace u pana J. Hvězdy.  
 

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 

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 

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

- tlumočnické sluţby               - odborné sociální poradenství 

mailto:unieneslysicibrno@windowslive.com

