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PŘÁNÍ A STÍŢNOSTI 

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

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 



čtvrtek 6. října v 17 hod.       
POZOR – ve čtvrtek 6. října není přednáška ani volná beseda  

Všechny Vás srdečně zveme na projíţďku 2-patrovým anglickým autobusem po 

Brně.  

Sraz: v 16,30hod v UNB 

   
čtvrtek 13. října v 17 hod.  

ZDOBENÍ DORTŮ 
Do UNB přijde vedoucí cukrárny Pusinka naproti Semilassu 

Ing. Jarmila Kříţová. Seznámí nás s různými způsoby, jak 

krásně nebo netradičně zdobit dorty. Za poplatek 15Kč 

bude moţnost ochutnat novinku slavného brněnského dortu 

s názvem Vaňkovka.  

Tlumočí: Markéta Šildbergerová 

 
čtvrtek 20. října 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: Radka Kulichová 

 
čtvrtek 27. října v 17 hod.  

POLYGRAF 
Do UNB přijde neslyšící Mgr. Bc. Alexandr 

Zvonek, Ph.D.ze Střediska pro pomoc studentům se 

specifickými nároky na Masarykově univerzitě. Bude 

povídat o polygrafu – systém pro sledování textového 

zápisu výuky v reálném čase. Tuto techniku hodně  

vyuţívají studenti se sluchovým postiţením na vysoké 

škole.  

 



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.    

Termíny:  čtvrtek v 16h:  6.10., 20.10.  
 

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLEPA DO VELKÝCH BÍLOVIC 

ANGLICKÝM AUTOBUSEM 
Datum:  pátek 21. října 2011  

Sraz:  v 17,00hod u hlavní brány BVV v Brně 

Doprava:  2-patrový anglický autobus je zajištěn (tam i zpět)  

Cena: 450 Kč/ 1osoba  

 (zaplatit v kanceláři UNB do 13. října)  

Max. počet:  50lidí 
 

Cena zahrnuje: 

- ochutnávka vín s výkladem – tlumočeno do znakového jazyka  

- občerstvení – večeře + obloţené mísy  

- ţivá hudba 
 

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:  

1-DENNÍ VÝLET DO LAA AN DER THAYA - TERMÁLNÍ LÁZNĚ 

Datum:  sobota 12. listopadu 2011 

Sraz:  na parkovišti Bauhaus (ul. Heršpická) v 8,45hod  

(odjezd: 9,00hod) 

Doprava:  vlastní (auto) 

S sebou:  plavky 

Cena:  14eur/1osoba na 3hodiny 

Více informací najděte na www.therme-laa.at     

Vedoucí programu: Malinka Jan  

 

http://www.therme-laa.at/


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      

 

Ceník za vyuţití sluţebního telefonu UNB (telefonické tlumočení):  
  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 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


KATALOG KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR 
Více informací najděte na nové webové stránce: www.pomuckyproneslysici.cz.  

Novinkou je, ţe je moţné koupit kompenzační pomůcky i přes internetový obchod 

(e-shop).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

PRÁVNÍ PORADCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ 
Poskytuje  základní právní pomoc, např. sepis smluv (např. nájemní, darovací, 

kupní atd.), závěti, návrhu na nesporný rozvod, právní poradenství, a to ve všech 

oborech práva, zejména obchodního, občanského, rodinného, pracovního a 

správního.  

 

Právní sluţby poskytuje formou smluvní odměny. Po konzultaci Vašeho problému a 

prvotním prostudování Vámi předloţených dokumentů Vám bude sdělen 

navrhovaný postup řešení včetně navrhované výše smluvní odměny nebo způsobu 

jejího výpočtu. Klienti UNB mají zvýhodněnou sazbu odměny za právní sluţby a 

jejich případy jsou vyřizovány přednostně.  

 

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

  e-mail: widdy@volny.cz 

 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.neslysici.info/


U N I E  N E S L Y Š Í C Í C H  B R N O 

N A  

R E H A P R O T E X U  2 0 1 1 
 

REHAPROTEX představuje široký sortiment kompenzačních, 

protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, sluţeb v 

oblasti wellness, nabídky pro seniory a prezentaci poskytovatelů 

sociálních sluţeb. 
 

Kdy: 18. – 20. října 2011  od 9 – 17 hod. 

 21. října 2011  od 9 – 15 hod. 
 

Kde:   BVV, Brno, pavilon A1 
 

Program:   Celý den:  

školící autobus Unie neslyšících Brno, o.s. 

   nové komunikační technologie pro osoby se sluch.postiţením 

o telekomunikační centrum neslyšících (TKCN) 

o asistenční sluţba pro neslyšící Telefónica Czech Republic a.s. 

o kompenzační a komunikační pomůcky 

o odcizená historie neslyšících 

 

Kulturní vystoupení:  

úterý 18. října v 11 hod. a ve 14 hod.:  

„Kouzelníkovo představení“ 

- hrají: Petra Vaňurová a Dáša Máliková od Divadla 

Neslyším Brno 

středa 19. října v 11 hod. a ve 14 hod.: 

improvizace  (předvádění na různých pomůckách) 

- hrají: Petra Vaňurová a Dáša Máliková od Divadla 

Neslyším Brno 
 

Vstupné:  150Kč (základní, bez ZTP) 

   80Kč  (ZTP)  
 

Kulturní akci podporuje Ministerstvo kultury ČR a Magistrát města Brna – odbor 

kultury.  

  



 



 


