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Své narozeniny oslaví: 
    23. 11. Navrátilová Olga  70 let 

Přejeme vše nejlepší! 
 

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 

UNB bude v pátek 18. listopadu UZAVŘENA 



čtvrtek 3. listopadu v 17 hod.       

BEZPEČÍ DOMA A VENKU – 1. část 
Do UNB přijde paní Šárka Bečicová z Městské policie. Má pro Vás připravený 

program o činnosti Městské policie Brno a Odboru prevence Městské policie. 

Dále tísňové linky, pravidla pro hlášení událostí, specifické SMS, bezpečné 

chování na ulici i doma, zabezpečení bytu, chaty, jak se chovat v silničním 

provozu.   

Tlumočí: Drahuše Szymusiková  
   

čtvrtek 10. listopadu v 17 hod.  

TKCN  
Lubomír Hykl Vás bude informovat o 

Telekomunikačním centru neslyšících - TKCN, které je součástí projektu 

„Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce“.  Ukáţe 

Vám různé způsoby komunikace – psací telefon, mobil, e-mail, fax, SMS, e-psací 

telefon a tlumočení on-line.   
 

čtvrtek 24. listopadu v 17 hod.  

BEZPEČÍ DOMA A VENKU – 2. část 
Opět přijde do UNB paní Šárka Bečicová a bude pokračovat povídání o činnosti 

a Odboru prevence Městské policie Brno.  

Tlumočí: Markéta Šildbergerová 

 

EXKURZE – TUNEL DOBROVSKÉHO V BRNĚ  

Do tunelu můţe jít pouze omezený počet osob, proto se zájemci mohou 

hlásit na dva termíny. 
Kdy:  15. nebo 22. listopadu 2011 

Sraz:  před UNB v 17,00 hodin 

S sebou:  pevnou obuv – nejlépe gumáky 

Tlumočí:  Radka Kulichová 

Přihlásit se můţete v kanceláři UNB do 13. listopadu nebo do 20. listopadu. 

 

PŘÁNÍ A STÍŢNOSTI 

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

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 



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:  3. 11., 24. 11.  

 

SETKÁNÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 

NÁVŠTĚVA SALONU ŠUTA V BYSTRCI 
Kdy:  úterý 15. listopadu 2011  14 -16h   

Sraz:  13,30 hodin v UNB, společně pojedeme do salonu Šuta – Bystrcký 

Mlýn, náměstí 28. dubna, Brno – Bystrc 

Paní Edita Brejchová – Top stylistka Vám představí kompletní oddělení sluţeb 

tohoto salónu (kadeřnictví, kosmetika, solárium, masáţe, kavitace, pedikúra, 

manikúra,…). Připravena je také přednáška na téma péče o vlasy, barevná 

typologie, střih vlasů, uvidíme ukázky práce kadeřníka – několik praktických 

ukázek péče o vlasy, které si budete moci i samy vyzkoušet na sobě nebo na 

tréninkových hlavách. 

Tlumočení zajištěno.  

Hlídaní dětí v místě konání akce zajištěno. 

 

1-DENNÍ VÝLET DO LAA AN DER THAYA - TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
Datum:  sobota 12. listopadu 2011 

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

(odjezd: 9,00 hodin) 

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/


TURISTIKA „ČERVENÝ KOPEC“ 

Datum:  sobota 19. listopadu 2011 

Trasa: asi 5 km 

Sraz: Mendlovo náměstí – restaurace Starobrno v 9,45 hodin  

  (odjezd: 10,00 hodin) 

Podrobnější informace u pana J. Hvězdy.  
 

 

PLAVÁNÍ V AQUAPARKU – ZDARMA!!!  
Datum:  sobota 26. listopadu 2011 

Kde:   Aquapark Brno – Kohoutovice 

Sraz:  v 9,45 hodin před vchodem do aqvaparku 

Přijďte si zaplavat na 2 hodiny (10,00 – 12,00 hodin).  

Více informací najděte na www.aquapark-kohoutovice.cz 
 

 

 

 

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 



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. 

 

NOVINKA 
Unie neslyšících Brno získalo čestné uznání 

hodnotitelské komise Medical Fair Award a 

generálního ředitele a.s. Veletrhy Brno za exponát 

Tex Me. Předseda Svatopluk Ţamboch převzal do 

rukou Čestné uznání, které je pověšené v UNB.  

Tex Me umoţňuje 

neslyšícím vést dialogovou 

konverzaci se světem slyšících, a to prostřednictvím 

kteréhokoli mobilního zařízení. Jedná se o softwarovou 

aplikaci zvukového a textového převaděče pro neslyšící, 

přičemţ tuto sluţbu zdarma zajišťují tlumočníci TKCN.  
 

Videa z cest školícího autobusu Doubledecker najděte na www.neslysici.net 

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/

