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PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 
Vaše přání a stížnosti můžete napsat a vložit je do schránky umístěné v hlavní chodbě 

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 



čtvrtek 1. září v 17 hod.        
NESLYŠÍCÍ KOMIK JOHN SMITH 
Srdečně vás zveme do UNB na první přednášku po prázdninách. Bude se 
promítat video – ukázky z tvorby neslyšícího komika Johna Smith. 
 

čtvrtek 8. září v 17 hod.  
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V BRNĚ 
Do UNB přijde pan Ing. Lukáš Fidrmuc a Ing. Josef Veselý, přednášet budou 
o veřejné hromadné dopravě v Brně, která je součástí veřejné dopravy 
Jihomoravského kraje. Dozvíte se o systému veřejné hromadné dopravy, jaké 
jsou aktuální problémy. Zodpovězeny budou všechny Vaše dotazy.   
Tlumočí: Ivan Poláček 
 

čtvrtek 15. září v 17 hod.  
NIGÉRIE  
Přijďte do UNB na přednášku o africkém státu Nigérie. Přednášet 
bude slečna Marie Basovníková. Dozvíte se, jak se žije v Nigérii a 
také mnoho zajímavostí. 
 

čtvrtek 22. září v 17 hod.  
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 
Přijďte oslavit svátek neslyšících společně s přáteli do UNB. 
Připraveno je malé občerstvení zdarma. Zábavný program zajistí pan 
Jaroslav Matoušek.  
Těšíme se na Vás.  
 

čtvrtek 29. září v 17 hod.  
VOLNÁ BESEDA 
Přijďte si do UNB popovídat s přáteli. 
 

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ - pan Leoš Prušvic 
Každé pondělí a středa od 9,00 – 17,00 hod jsou v UNB zajištěny poradenské 
služby 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.    
Termíny:  středa v 16h  1.9.,  15.9. 
 
PIETNÍ VZPOMÍNKA - 61 LET UKRADENÉHO „DOMOVA NESLYŠÍCÍCH“ 

od Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Kdy:   středa 21. září 2011 v 17,00 hod.  
Kde:   Vodova 35, Brno 
Zavzpomínáme a zapálíme svíčky (UNB zajistí svíčky) před budovou. 
 

TURISTIKA 
ÚDOLÍM ŘEKY SVRATKY A CHATOVOU OSADOU ŠÁRKA 

Datum: sobota 17. září 2011 
Trasa: 10,5km  
Sraz: hlavní nádraží v Brně v 8,30 hodin (odjezd vlaku v 8,55hod) 
Trasa: z Tišnova po červené značce do Veverské Bítýšky  
Podrobnější informace u paní L. Juřicové.   
 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:  
ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU VE VELKÝCH 

BÍLOVICÍCH 
Datum: 21. října 2011 
Ve dnech 3.10.-21.10. 2011 bude probíhat akce: školící autobus 
Unie neslyšících Brno,o.s., na závěr se tímto autobusem uskuteční zájezd do 
vinného sklípku ve Velkých Bílovicích. Více informací v říjnovém programu.  
 

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:  
1-DENNÍ VÝLET DO LAA AN DER THAYA DO TERMÁLNÍ LÁZNĚ 

Datum:  sobota 12. listopadu 2011 
Doprava:  vlastní (auto) 
S sebou:  plavky 
Více informací najděte na www.therme-laa.at Přesné informace srazu dáme 
vědět v říjnovém programu UNB.         Vedoucí programu: Malinka Jan 



 
POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 

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 služby on-line: základní sociální poradenství a tlumočnické 
služby.  
 pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod.   
 pátek   10 – 14 hod. 
Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Doušová a Markéta 
Šildbergerová. Je možné 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 využití služebního telefonu UNB. 
Bližší 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     29 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 můžete volat či posílat SMS na telefonní číslo: 
  725 605 216 

UNB je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na tyto sociální služby:                             
- tlumočnické služby               - odborné sociální poradenství 



NOVINKA 
Na stránkách www.neslysici.net byl vložen nový odkaz "Náměty, stížnosti, 
připomínky".  
Každý uživatel našich tlumočnických služeb má právo vnášet připomínky, nápady, 
postřehy a stížnosti.  
Stížnost může být podána osobně, písemně poštou, zaslána e-mailem na adresu 
unb@cmjn.cz, anonymním, písemným způsobem do schránky důvěry, nebo přes 
formulář na webových stránkách www.neslysici.net. Stížnost je vyřízena 
nejpozději do 30-ti dnů od doručení. Proti rozhodnutí se může uživatel písemně 
odvolat.  
Vyřízené anonymní stížnosti se zveřejňují na nástěnce u hlavní kanceláře. 
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné zaslat stížnost na 
Kancelář veřejného ochránce práv. 
Stížnost lze podat i přes webové stránky www.tkcn.cz 
 

REKVALIFIKAČNÍ KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA 
Výuka probíhá 1,5 hodiny týdně na Unii neslyšících Brno, Palackého tř. 120     
(1.patro), v Brně – Králově Poli v moderní učebně s využitím výpočetní a 
multimediální techniky.  
Kurzy probíhají celoročně od září do června. Kurzy mají akreditaci MŠMT. 
Vyučuje neslyšící lektor s bohatými zkušenostmi. Zápisné do kurzu je 1.990,-
Kč/1 pololetí. Platba složenkou nebo převodem na účet UNB před zahájením kurzu.  

 

Termíny výuky: 
Začátečníci: 

Pondělí:   15,30 - 17,00   od 19. 9. 2011 
Úterý:  17,30 – 19,00  od 20. 9. 2011 
Středa:  17,30 – 19,00  od 21. 9. 2011 

 

Pokročilí: 
Pondělí:  17,30 – 19,00  od 19. 9. 2011 
Úterý:  15,30 – 17,00  od 20. 9. 2011 

 

Pokročilí II – konverzace: 
Středa:  15,30 – 17,00  od 21. 9. 2011 

    

Předběžnou přihlášku najdete na www.kurzznakovereci.cz 



BLESKOVÉ INFORMACE NESLYŠÍCÍCH Z BRNA A MORAVY 
Pokud Vás zajímají informace o neslyšících z Brna a Moravy, máte možnost se 
podívat na stránky: www.neslysici.info 
 

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ PRO NESLYŠÍCÍ 

 
 
INFORMACE: 
 
Náplň kurzu: 
Naučíme Vás, jak začít samostatně podnikat, postup jak získat živnostenský list, seznámíme 
Vás s obchodními zásadami, předpisy a zákony. Dozvíte se, jak prezentovat novou firmu, 
zásady jak komunikovat v obchodním styku s ohledem na sluchové znevýhodnění,  
a poradíme Vám jak využít legislativní a organizační podmínky podpory podnikání neslyšících ze 
strany úřadů práce i jiných institucí. 
 
Místo: Unie neslyšících Brno, o. s., Palackého tř. 120, Brno, 612 00 

Lektor: Mgr. et Mgr. BcA. Barbora Hrdová Kolíbalová   

Tlumočník: Mgr. et BcA. Radka Kulichová 

Výuka:  každou středu od  17.30 do 20.00 ,  říjen – prosinec 2011  

Cena: v rámci projektu Evropské Unie “Stop komunikačním bariérám” je kurz ZDARMA 

Počet účastníků: maximální počet 20 

Ukončení: podmínka aktivní účasti, 80% splnění závěrečného testu,  

                  na konci účastníci získají potvrzení o úspěšném absolvování kurzu  

Studijní materiál: každý z účastníků kurzu dostane interaktivní CD učebnici  

Přihlášky na email: marketa.sildbergerova@cmjn.cz, nebo osobně v kanceláři UNB do 30.9. 

Zahájení kurzu: 5. října 2011 v 17.00 


