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PROGRAM
ÚNOR 2012

Turistika z Adamova do Útěchova – sobota 21. ledna 2012
zúčastnilo se rekordních 22 osob
autor fotografie: David Lištvan

Od Nového roku do konce dubna můžete v kanceláři UNB platit členské 
příspěvky na rok 2012. Cena zůstává stejně.

Pracující 160 Kč
Důchodci, studenti, nezaměstnaní, … 120 Kč



čtvrtek 2. února v 17 hod.      
VEDENÍ A ŘÍZENÍ ČASU I.
Do UNB přijde paní Mgr. Miroslava Dohnalová, která pořádá vzdělávací 
programy – DONASY s.r.o. - Akademie trénování paměti. Vysvětlí nám, jak 
můžeme rozvíjet své schopnosti využívání řízení a vedení času. Bude přednášet o 
různých typech diářů. Naučíte se, jak si vést pracovní diář. Poradí, jak zvládat 
dlouhodobé úkoly.
Tlumočí: Markéta Šildbergerová

čtvrtek 9. února v 17 hod. 
VEDENÍ A ŘÍZENÍ ČASU II
Bude pokračovat přednáška paní Mgr. Miroslavy Dohnalové z DONASY s.r.o. -
Akademie trénování paměti. Vysvětlí nám techniky dobré paměti pro orientaci 
v čase, pamatování termínů a úkolů. Předvede a naučí asociační techniku pro 
zapamatování ročního kalendáře a důležitých termínů. Naučíte se základní 
techniky dobré paměti související s řízením času, včetně základního nácviku 
používání myšlenkových map.
Tlumočí: Radka Kulichová

čtvrtek 16. února v 17 hod. 
POVALENTÝNSKÁ ZÁBAVA
Přijďte do UNB na povalentýnsku zábavu, pan Lubomír Hykl si pro Vás připravil 
zábavný program. Slečna Nathalie Wagnerová si pro Vás připravila krátkou 
přednášku o tom, jak vznikl svátek svatého Valentýna.
Tlumočí: Drahuše Szymusiková

čtvrtek 23. února v 17 hod. 
KDO MÁ ZLATO, MÁ POŘÁD PENÍZE
Do Unie přijde nedoslýchavá slečna Michaela Fridrichová. Na 
její přednášce se dozvíte všechno o zlatě, co se děje ve světě 
peněz. Přijďte, vše se dozvíte na místě. 

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
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: čtvrtek v 16h: 2. 2., 16. 2.

TURISTIKA „Z ÚTĚCHOVA DO ČESKÉ U BRNA“
Datum: sobota 25. února 2012
Trasa: 5,5 km
Sraz: nádraží Brno - Královo Pole v 9,45 hodin

(odjezd autobusu 43: 10,15 hodin)
Podrobnější informace u paní Juřicové. 

PŘIPRAVUJEME
TRÉNINK VE VOLEJBALE A PŘÍPRAVA NA VELIKONOČNÍ TURNAJ
Datum: pátek 30. března 2012 od 16,00 do 18,00 hodin

pátek 20. dubna 2012 od 16,00 do 18,00 hodin
Kde: tělocvična při základní škole v Brně – Řečkovicích, ul. Novoměstská
Přijďte si zahrát a můžete vzít své kamarády. 
V sobotu 28. dubna 2012 se uskuteční 18. mezinárodní velikonoční volejbalový 
turnaj smíšených družstev v Brně, UNB se také zúčastní. 

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). 



V UNB prodáváme: 
Pohlednice s prstovou abecedou 10 Kč
Létající lampión 59 Kč
Reflexní vesta s potiskem – neslyšící pro dospělé 149 Kč

pro děti 147 Kč 

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     

Ceník za využití služebního 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.

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



POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
V ČESKÉ KANADĚ

Max. počet:  20 osob
Ubytování: hotel DYJE v Dačicích 
Strava: polopenze (snídaně a večeře)
Termín: 4. – 8. května 2012 

(pátek – úterý)
Doprava: vlastní
Cena: 1 520 Kč/1 osoba ve 2-lůžkových pokojích 

(WC, sprcha, TV na pokoji)
1 120 Kč/1 osoba ve 2-lůžkový pokojích

(WC, sprcha společné na chodbě)
Více informací najděte na internetové stránce: www.hoteldyje.cz
Kdo má zájem, přihlaste se v UNB a zaplaťte zálohu 500 Kč/1osoba        
do 24. února 2012. 

PRÁVNÍ PORADCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
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. 
Po konzultaci Vašeho problému a prvotním prostudování Vámi předložených 
dokumentů Vám bude sdělen navrhovaný postup řešení. 
Cena:  200 Kč/hodinu – při 1. setkání
Cena za další služby a další setkání – dle individuální domluvy a podle typu služby 

(zvýhodněné sazby pro klienty se sluchovým postižením). 
Kontakt: Mgr. et Mgr. BcA. Barbora Hrdová Kolíbalová

e-mail: widdy@volny.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



                                                                                                                                                                                                                                                                    

Občanské sdružení Jablíčko dětem a ČMJN ve spolupráci s cestovní 
kanceláři CK Jiří Kalousek připravili pro Vás a Vaše děti pobytový zájezd, 
který se uskuteční 2. července – 11. července 2012  v Jižní Itálii  - Kalábrii
Marina Mandatoriccio za zvýhodněnou cenu. Tuto nabídku mohou využít 

sluchově postižení z celé České republiky.

Výhody
 klidné a mělké moře s pozvolným vstupem
 hezké ubytování 100 m od moře 
 sladkovodní bazén a bar za české Kč
 nabídka výletů – Sicílie, Neapol…
 klidné prostředí bez davů turistů
 speciální cena pro Vás a Vaše děti
 česky mluvící personál, tlumočník ZJ na 

místě
Destinace
Jižní Itálie je přesně taková, jak ji znáte ze starých italských filmů. Vypadá, jakoby se zde zastavil 
čas. Vládne tady příjemná atmosféra a místní obyvatelé stále ctí tradice a folklór. Teploty již v 
květnu a červnu dosahují 30 stupňů, v červenci a srpnu šplhají nad tropických 40 stupňů a 
sezóna trvá až do konce října. V době, kdy je u nás chladné, deštivé počasí, v této oblasti dozrávají 
pomeranče, citróny a mandarinky. V Kalábrii nepotkáte davy turistů a po většinu roku je zde 
příjemný klid. Vydejte se s námi do Tarentského zálivu, cca 300 km od Sicílie, kde Vás okouzlí 
nejen průzračné Jónské moře, dlouhé písčité pláže a exotická příroda, ale i oblast bohatá na 
historické památky. 
Ubytování
Moderní apartmánový dům obklopený exotickou zelení se nachází 100 m od moře. Komplex je k 
dispozici pouze klientům CK Kalousek a během sezóny jsou pro klienty připraveny různé 
doprovodné programy. K dispozici jsou 2 až 8 lůžkové apartmány s vlastním sociálním zařízením.

jednoroční dítě bez stravy 1 699 Kč
dítě do 7 let na přistýlce    3 999 Kč
dítě do 13 let na přistýlce 4 999 Kč
dospělá osoba                    7 599 Kč

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, povlečení, ručník, služby 
delegáta, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, klimatizaci, neobsazené lůžko, vratnou kauci.
Zálohu 2 000,-- Kč / osoba je NUTNÉ zaplatit do 15. března 2012, zbytek ceny je nutné 
doplatit do 1. června 2012
Přihlášky a více informací  na: jablickodetem@email.cz

www.ckkalousek.cz                           www.jablickodetem.cz


