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PROGRAM  

PROSINEC 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Své narozeniny oslaví: 
    10. 12. Vařejka Karel   45 let 

Přejeme vše nejlepší! 
 

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 

Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. 

Rádi Vás opět uvidíme v novém roce.  



čtvrtek 1. prosince v 17 hod.       

KRÁLOVOPOLSKÉ TUNELY- PROJEKT A 

VÝSTAVBA  
Do UNB přijde udělat přednášku pan Ing. Lubomír 

Kosík, který vedl exkurze v tunelu v listopadu. 

Přednáška bude o historii návrhu a postupu výstavby tunelu, seznámí nás se 

základními údaji a obrázky z průběhu stavby.  

Tlumočí: Radka Kulichová  

 

čtvrtek 8. prosince v 16 hod.  

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

Přijďte do UNB se svými dětmi - připravena je výtvarná dílna a přijde 

také Mikuláš s andělem a čertem. Pro děti je připraveno sladké 

překvapení.  

 

čtvrtek 15. prosince v 17 hod.  

SCHŮZE PRO ČLENY I NEČLENY UNB 
Zveme všechny zájemce na schůzi UNB.  

Program:  

 informace o hospodaření UNB za rok 2010  

 informace o službách UNB 

 diskuse s pracovníky UNB 

 

čtvrtek 22. prosince v 17 hod.  

VÁNOČNÍ BESÍDKA 
Přijďte do UNB na sváteční setkání před vánocemi. Připraveno 

je malé občerstvení a tradiční tombola. Součástí programu bude 

ochutnávka vín z vinného sklepa z Velkých Bílovic. 

 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat a vložit 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 

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:  čtvrtek v 16h:  1. 12., 8. 12.  

 

TURISTIKA „WILSONŮV LES“  

Datum:  sobota 10. prosince 2011 

Sraz: Kraví Hora – konečná stanice tramvaje č. 4 

(nám. Míru) v 9,45 hodin  

  (odjezd: 10,00 hodin) 

Podrobnější informace u pana J. Hvězdy.  

 

NOVOROČNÍ TÚRA „PALACKÉHO VRCH“ 

Datum:  neděle 1. ledna 2012 

Sraz: Kroftova (zastávka Vrázova – trolejbus č. 29, 30, 36) v 9,45 hodin  

  (odjezd: 10,00 hodin) 

Podrobnější informace u pana J. Hvězdy.  

 
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  

 

 

Do kanceláře UNB můţete volat či posílat SMS na telefonní číslo: 

  725 605 216 



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 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      
 

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. 

 

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO PŘEJE  

RADOSTNÉ VÁNOCE   

A  

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ  

V NOVÉM ROCE 2012. 
 

 

Činnost UNB podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, JMK, Magistrát města Brna. 
 

 

 

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

- tlumočnické služby               - odborné sociální poradenství 

mailto:unieneslysicibrno@windowslive.com


NOVINKA 

ÚSPĚCH NESLYŠÍCÍCH Z UNB 
UNB pořádala v rámci projektu Minimalizace komunikační bariery při vstupu 

neslyšících na trh práce, CZ.1.04./3.3.05/31.00021 počítačový kurz s názvem 

"Ovládnutí PC podle kriterií ECDL neslyšícím uţivatelem". Kurz byl zdarma a 

účastníci dostali ještě navíc DVD učebnici ve znakovém jazyce. 

V září šlo 12 účastníků ke 

zkouškám. Díky jejich snaze, 

poctivé přípravě, a také díky 

našemu neslyšícímu lektorovi 

panu Lubomíru Hyklovi, se všem 

zkoušky podařily. Tato zkouška 

ECDL START znalostí práce s 

PC má platnost v celé Evropské 

unii. Všem ještě jednou 

gratulujeme. 

 

 
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 

 
PLÁNUJEME 

Výuka PC kurzy v UNB bude opět probíhat po Novém roce.  

Bude rozdělena do třech modulů:  

PC kurz pro začátečníky 

PC kurz pro pokročilé 

PC kurz – přednáška 

Výuka bude vést pan Lubomír Hykl.  

Více informací bude pověšené od 1. ledna 2012 na internetové stránce: 

www.neslysici.net 

   
 

http://www.neslysici.info/
http://www.neslysici.net/


KATALOG KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

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

Novinkou je, že je možné koupit kompenzační pomůcky i přes internetový obchod 

(e-shop).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 služby poskytuje formou smluvní odměny. Po konzultaci Vašeho problému a 

prvotním prostudování Vámi předložených dokumentů Vám bude sdělen 

navrhovaný postup řešení včetně navrhované výše smluvní odměny nebo způsobu 

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

jejich případy jsou vyřizovány přednostně.  

 

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

  e-mail: widdy@volny.cz 

 

 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
mailto:widdy@volny.cz

