
Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících 
„Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí“ 

Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO: 65761201, 

www.neslysici.net, www.kurzznakovereci.cz, www.cmjn.cz, 

www.neslysici.info, www.pomuckyproneslysici.cz, e-mail: unb@cmjn.cz 

 

PROGRAM  
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UNB přeje  

příjemnou velikonoční pohodu.  
 

Své narozeniny oslaví: 
   16. 4. Novotný Jaromír  85 let 

   20. 4.  Racek Svatopluk   70 let  

Přejeme vše nejlepší! 



čtvrtek 5. dubna v 17 hod.       

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
Přijďte do UNB na výtvarnou dílnu, kterou si pro Vás připravila Blanka 

Šimůnková a Gabriela Pillmayerová. Budete si moci vyrobit ozdobu na 

velikonoční stůl.  

Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 

čtvrtek 12. dubna v 17 hod. 

SONDA DO STRATOSFÉRY 
Do UNB přijde Mgr. Eva Hovorková a František Bílek a budou nám vyprávět o 

jejich jedinečném projektu, kdy vypustili sondu do vzduchu - do výšky 30km. 

Ukážou nám videa a fotografie z této výšky. 

Tlumočí: Radka Kulichová 
 

čtvrtek 19. dubna v 17 hod.  

HISTORICKÉ PODZEMÍ V BRNĚ  
Do UNB přijde slečna Svatava Veverková a seznámí nás 

s historickým podzemím města Brna a dalšími zajímavými místy, 

která můžete navštívit. Připravena bude prezentace s informacemi 

a obrázky. 

Tlumočí: Markéta Šildbergerová 
 

čtvrtek 26. dubna v 17 hod.  

HISTORIE A UMĚNÍ NESLYŠÍCÍCH - DIVADLO 
Zveme Vás do UNB na přednášku prof. Zoji Mikotové a také BcA. Michaely 

Kosiecové o umění neslyšících se zaměřením na divadlo. Připraveny jsou různé 

videoukázky a fotografie. 

Tlumočí: Radka Kulichová 
 

NEZAPOMEŇTE: 
Ti, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek na rok 2012, mohou ještě do 

konce dubna zaplatit v kanceláři UNB.   

   Pracující        160 Kč 

   Důchodci, studenti, nezaměstnaní, … 120 Kč 

Kdo nezaplatil členský příspěvek, od května nepošleme Program UNB.  



V KVĚTNU PŘIPRAVUJEME PŘEDNÁŠKU NA TÉMA: 

„FINANČNÍ GRAMOTNOST“ 
-    Na co si dávat pozor? 

-    U stavebního spoření – porovnání/rozdíl stavebních spořitelen (cílové částky 

nesmí být vysoké!)  

-    Co jsou to mezi úvěry – krátkodobé, dlouhodobé?  

-    Penzijní fondy - porovnání/ rozdíl?  

-    Důchodová reforma – co je to program soukromé renty?  

-    Hypotéky – běžné účty – budování historie v bance  

-    Investice - jednorázové  

-    Pojišťovny – co pojišťovat a co ne, aby si z Vás neudělali dojnou krávu, 

vytvářet si finanční rezervu!  

-    Co jsou banky a nebanky; půjčky nebankovní/bankovní  

-    Co je to kontokorent? Kredit?  

-    Co jsou to komodity? Zlato – Diamanty  

-    Otázky a odpovědi  

 

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.  

 

POČÍTAČOVÉ KURZY - lektor Lubomír Hykl 
V UNB pokračují počítačové kurzy od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2012. 

Rozvrh hodin počítačových kurzů a přihláška na počítačový kurz zde: 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2012.php 

 

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:  12.4 a 26.4. 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

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

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2012.php


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 

 

 

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 

http://www.neslysici.info/
mailto:unieneslysicibrno@windowslive.com


TURISTIKA – BOŘITOV PŘES SOCHU STANISLAVA ROLÍNKA A 

ROZHLEDNU NA HOLÉM CHLUMU 
Datum:  sobota 14. dubna 2012  

Trasa:  asi 9 km 

Sraz:  Brno – Královo Pole, pod mostem v 9,10 hodin   

  (odjezd autobusu: 9,27 hodin) 

Odjezd:  vlakem z Doubravice nad Svitavou do Brna 

Podrobnější informace u pana J. Malinky.  

 

JEDNODENNÍ VÝLET S UNB DO OLOMOUCE 
Datum: sobota 21. dubna 2012 

Sraz:  hlavní nádraží v Brně v 7,00 hodin  

(odjezd vlaku rychlíkem do Olomouce v 7,18hod, směr: Jeseník, 

v Olomouci v 8,51hod) 

Program:  Dopoledne:  

Výstava jarní etapy zahradnické výstavy FLORA 

OLOMOUC 2012 – „Zahrada v pohybu“  

www.flora-ol.cz 
 

Odpoledne:  

Návštěva Oblastní unie neslyšících Olomouc 

  www.ounol.cz 
 

Odjezd:  domluví se na místě 

Vstupné na Floru: zdarma (ZTP, ZTP/P) 

Zaplatí jenom jízdenku na vlak.  

Bližší informace u paní L. Hvězdové nebo u pana S. Žambocha. 

 

TRÉNINK VE VOLEJBALE  

A PŘÍPRAVA NA VELIKONOČNÍ TURNAJ 
Datum: pátek 20. dubna 2012 od 16 do 18 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. Přijďte nám podpořit.  

http://www.flora-ol.cz/
http://www.ounol.cz/


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  

 

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 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 

 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

V ČESKÉ KANADĚ - !!!OBSAZENO!!! 
Více informací najděte na internetové stránce: www.hoteldyje.cz 

Zbytek částky prosíme zaplatit do 20. dubna 2012. 

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


 



 

 

Přiveďte k nám další nedoslýchavé nebo neslyšící, například Vaše přátele, Vaše blízké, 
kamarády nebo známé.  Můžete být tím, kdo ukáže ostatním možnost, jak snadné je 
komunikovat s okolním světem pomocí Linky pro neslyšící společnosti Telefónica Czech 
Republic, a. s. 
 

Připravili jsme pro Vás soutěž, ve které můžete vyhrát a zároveň pomoci ostatním neslyšícím a 
nedoslýchavým.  
 
Trvání soutěže: 
 

 Soutěžit můžete v období od 21.3.2012 do 30.4.2012 včetně. 
 Vyhlášení vítěze proběhne po sečtení počtu doporučených zákazníků dne 4.5.2012. 
 Výhry budou odesílány v týdnu od 7.5. do 11.5.2012.  

 
 
Jak se můžete zúčastnit: 
 

 Oslovte své známé a přátele a představte jim naši linku.  
 Při registraci a zaslání průkazu ZTP, stačí aby zmínili Vaše jméno, jako jméno osoby, která 

je doporučila.  
 Vám tak přibude na konto první doporučení. 

 
Čím více Vašich přátel a známých, kteří budou naši službu využívat, tím více doporučení pro Vás.  
 
 
Kdo se stane vítězem: 
 
Celkem tři soutěžící, kteří budou mít nejvíce doporučení od nově registrovaných zákazníků, získají 
užitečné ceny.  
 

Výhry: 
 
1. místo – poukaz do OD Tesco v hodnotě 300 Kč a publikace Školička internetu 
pro seniory 
2. místo – mini digitální fotorámeček O2  
3. místo – deštník O2 

 
 
Linka pro neslyšící je tu díky Vám a pro Vás 24 hodin 7 dní v týdnu ZDARMA!  
 
S přátelským pozdravem, 
 
Telefónica Czech Republic, a.s. 
Hovor pro neslyšící 
 

 


